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Χριστούγεννα. Λίγο αλλόκοτα, λίγο θρίλερ! Οι 
δρόμοι έρημοι, δεν περνάει ψυχή, μπορούμε να 
απολαύσουμε την αρχιτεκτονική των επιβλητι-
κών κτιρίων χωρίς την ενόχληση των τροχοφό-
ρων και του νυχτερινού πλήθους. 
Άρθρο της Φ. Αργείτου – Τζαμαλούκα.    Σελ. 13

Όλοι θυμόμαστε την κατανυκτική συναυλία 
του Λεωνίδα Καβάκου, ο οποίος στάθηκε 
μόνος του στην ορχήστρα του Αρχαίου Θεά-
τρου της Επιδαύρου για να ερμηνεύσει έργα 
του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Τη συναυλία 
αυτή μπορούμε να την παρακολουθήσουμε 
διαδικτυακά την Πρωτοχρονιά.

        Σελ 14

Ας ιδούμε τα 
πράγματα αλλιώς

Πρωτοχρονιά 
με Καβάκο στην 

Επίδαυρο

 ��  ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΉ ΠΟΥ ΚΟΛΛΉΣΕ COVID19 ΣΤΟΥΣ 
ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΉΤΡΟΠΟΛΙΤΉ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

Επιστολή με την οποία ένας αρχιμανδρίτης Επιστολή με την οποία ένας αρχιμανδρίτης 
περιγράφει την περιπέτειά του με τον κορωνοϊό και περιγράφει την περιπέτειά του με τον κορωνοϊό και 

τη φρίκη που έζησε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο. τη φρίκη που έζησε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο. 
Με αφορμή την περιπέτεια του ιερωμένου και τη Με αφορμή την περιπέτεια του ιερωμένου και τη 
νοσηλεία του, σχολιάζει το θέμα ο Μητροπολίτης νοσηλεία του, σχολιάζει το θέμα ο Μητροπολίτης 

Αργολίδας Νεκτάριος. Αργολίδας Νεκτάριος. 
Σελ. 4, 11Σελ. 4, 11ΠΌΝΌΣ ΠΌΝΌΣ 

ΦΡΊΚΗ ΚΑΊ ΦΡΊΚΗ ΚΑΊ 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ VS ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ VS ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΜΑΝΤΡΙΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΜΑΝΤΡΙ Σελ.8Σελ.8

Οι πέντε πρώτοι που θα επικοινωνήσουν μαζί μας 
θα λάβουν από ένα ημερολόγιο με τίτλο 

“Η κκελέ στον αφεδρώνα;” 
Το ημερολόγιο εκδόθηκε από το «Κέντρο Ειδικών 

Θεραπειών: Βασίλης Ν. Καπετάνιος και συνεργάτες».  
Στο εσωτερικό τετρασέλιδο φιλοξενείται μια ιστορία 

από την «Απέναντι όχθη» του Βασίλη Καπετάνιου.

Σελ 14



ΠΕΜΠΤΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20202

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ
Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126

Αριθμός φύλλου: 1105
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 24.12.2020

Ιδιοκτησία:
Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος 

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή: ΕΛΤΑ, 

 Πρακτορείο ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ

ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ, Βελλίνη 5 
Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728

κιν. 697 6511108, 693 7577471
anagnostispe@hotmail.com 

www.anagnostis.org

Τιμή: 2,00 ευρώ
Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
45,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών, ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
επιχειρήσεων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή με-
ρική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή 

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τις εργασίες τους

Tαυτότητα

Το νέο Ελληνικό υπερόπλο made in NafplioΤο νέο Ελληνικό υπερόπλο made in Nafplio
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Ασθενής με κορωνοϊό: Η φρίκη 
και ο πόνος της ασθένειας 

Επιστολή του αρχιμανδρίτη που κόλλησε Covid19 στους Αγίους Τόπους στον Μητροπολίτη Νεκτάριο 

Ε
πιστολή με την οποία ένας αρ-
χιμανδρίτης περιγράφει την 
περιπέτειά του με τον κορωνοϊό 
και τη φρίκη που έζησε νοση-

λευόμενος στο νοσοκομείο, περιλαμβάνε-
ται στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Μητρο-
πολίτη Νεκτάριου, με τίτλο: «Ποιμαντικές 
συστάσεις για το Άγιο Δωδεκαήμερο» 

του Μητροπολίτη Αργολίδας Νεκτάριου

«Αγαπητοί αδελφοί,

Είναι γνωστό πλέον σε όλους μας ότι περνά-
με μια πρωτόγνωρη κρίση με την επέλευση 
του COVID-19. Τίποτα δεν θυμίζει τα περ-
σινά Χριστούγεννα. Όλα είναι διαφορετικά. 

Ο αόρατος ιός γυρίζει παντού, εμπαίζει και 
διαλύει τις βεβαιότητες, τα σχέδια, τα προ-
γράμματά μας. Σκορπάει τον φόβο, τον πόνο 
και αυτόν ακόμα τον θάνατο. Η επιστημονι-
κή κοινότητα μας καλεί σε εγρήγορση, είναι 
το μόνο όπλο που έχουμε  αυτή την στιγ-
μή για να καταπολεμηθεί αυτός ο ύπουλος 
εχθρός. Από την πρώτη στιγμή κατανοήσα-
με την επικινδυνότητα του, ενημερωθήκαμε 
όσο καλύτερα γινόταν και γι αυτό συντα-
χθήκαμε με τις προτροπές της επιστημονι-
κής κοινότητας, τις επιταγές της πολιτείας 
και της Ιεράς Συνόδου.
Ζήσαμε κάτι πρωτόγνωρο στην ζωή μας: 
Το κλείσιμο των εκκλησιών. Μέτρο σκληρό, 
αβάσταχτο ίσως, αλλά στην προκείμενη πε-
ρίπτωση αναγκαίο. Ίσως το επέτρεψε ο Θεός 
για τις αμαρτίες μας, όπως έλεγε ο Άγιος 
Λουκάς για την εποχή του. Υπάρχει βέβαια 
τεράστια διαφορά. Τότε το κλείσιμο των 
ναών έγινε με σκοπό την εξαφάνιση της εκ-
κλησίας. Τώρα το μέτρο είναι προσωρινό, με 
σκοπό να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, για-
τί ως γνωστόν ο συγχρωτισμός είναι η κύρια 
αιτία μετάδοσης του ιού.

Από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι προβλη-
ματίστηκαν, αμφισβήτησαν τα μέτρα, κάποιοι 
έφτασαν σε ακραίες καταστάσεις. Με τις 
αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μας, προσπα-
θήσαμε να δικαιολογήσουμε την αναγκαι-
ότητα των μέτρων. Ευτυχώς η συντριπτική 
πλειονότητα των μελών της εκκλησίας σιγά 
σιγά  άρχισαν να κατανοούν την σοβαρότητα 
της κατάστασης. Δυστυχώς όμως μια μικρή 
μειοψηφία επιμένει στην άρνηση της πραγ-
ματικότητας και κάποιοι επιτέθηκαν και συ-
νεχίζουν να επιτίθενται με μια εωσφορική 
αλαζονεία εναντίον μας και εναντίον των 
κληρικών και πιστών που τηρούν τα μέτρα. 
Αμφισβητούν τα πάντα και τις στατιστικές 
και τους διασωληνομένους και τους νεκρούς. 
Δεν τους συγκινούν ούτε οι δραματικές μαρ-
τυρίες και εκκλήσεις ανθρώπων που πέρα-
σαν αυτό το μαρτύριο, ούτε τα φέρετρα. Και 
βρίσκουν βέβαια ακόμη και «θεολογικούς» 
λόγους για να μην λαμβάνουν  τα απαιτού-
μενα μέτρα, αδιαφορώντας για την ζωή τους 
και τις ζωές των άλλων.
Στους οχετούς των ύβρεων, των πικρών 
σχολίων, αλλά και στις υπονομεύσεις που 
προβαίνουν πολλοί, δεν απαντούμε. Προ-
σευχόμαστε, ειλικρινά να τους φωτίσει ο 
Θεός. Σήμερα που γράφουμε τις γραμμές 
αυτές, γιορτάζουμε την μνήμη του Αγίου 
Ιγνατίου του Θεοφόρου. Από τον μεγάλο 
αυτό πατέρα και μάρτυρα της εκκλησίας, 
ας ακούσουμε όλοι αυτά τα φοβερά λόγια:  
«Ὁ λάθρα ὑπό τοῦ ἐπισκόπου τι πράττων, 
τῷ διαβόλῳ δουλεύει». Με απλά λόγια αυ-
τός που κάνει κάτι χωρίς ευλογία του επι-
σκόπου, έστω και αν νομίζει ότι είναι το πιο 
άγιο, εργάζεται για τον διάβολο. Και εκείνος 

που απαιτεί ετσιθελικά να λειτουργηθεί ή 
να κοινωνήσει, δουλεύει στον διάβολο και η 
Θεία Κοινωνία γίνεται εις κρίμα και εις κα-
τάκριμα. Ακόμη και ο ιερέας, που παρά την 
γνώμη του επισκόπου λειτουργεί κρυφά και 
κοινωνεί κρυφά κάποιους λεγόμενους «πι-
στούς», «τῷ διαβόλῳ δουλεύει».
Αν και έχουμε γράψει επανειλημμένα για 
τα θέματα αυτά και έχουμε αναφέρει συγκε-
κριμένα περιστατικά, η εν λόγω μειοψηφία, 
δεν θέλει να ακούσει και να πειστεί έστω να 
προβληματιστεί  και συνεχίζει να συμπε-
ριφέρεται ανεύθυνα και επικίνδυνα. Όταν 
ένα παιδί παίζει με τα σπίρτα πάνω από μία 
εύφλεκτη ύλη, ο πατέρας δεν κάθεται να 
του εξηγήσει. Του αρπάζει τα σπίρτα από 
τα χέρια. Αυτά μας συμβούλευε ένας σοφός 
άνθρωπος. Η ποιμαντική μας ευθύνη μας 
αναγκάζει, τηρουμένων των αναλογιών, να 
κάνουμε και μείς κάτι παρόμοιο, που δεν 
είναι παράλογο, αλλά αυτό απαιτεί η κοινή 
λογική.
Χθες λάβαμε μια πολύ σημαντική επιστολή 
την οποία πρέπει όλοι να την ακούσουμε με 
πολύ προσοχή και ιδιαίτερα όσοι εμμένουν 
στην άρνηση. Προέρχεται από έναν ευλαβέ-
στατο ιερομόναχο, ο οποίος ήταν από τους 
πρώτους που έζησαν την δοκιμασία της αρ-
ρώστιας αυτής. Παρόλο που μας έδωσε την 
άδεια να δημοσιοποιήσουμε την επιστολή 
επώνυμα προτιμούμε να κρατήσουμε την 
ανωνυμία. Το όνομα του είναι στην διάθεση 
του οποιουδήποτε. Γράφει λοιπόν ο αρχι-
μανδρίτης:
«Σεβασμιώτατε,
Αρχικά επιζητώντας την ευχή σας θα ήθελα 

Πολλές ευχές για υγεία, αγάπη, αισιοδοξία 
και μια καλύτερη χρονιά.

Ας σταθούμε αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη τη στήριξη μας.

Γιάννης Γκιόλας 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ Αργολίδας

συνέχ. στη σελ. 11
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Εύχομαι σε όλους σας η γέννηση 

του Θεανθρώπου να ζεστάνει τις καρδιές μας, 

θυμίζοντας μας πάντα ότι ανάμεσά μας υπάρ-

χουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας. 

Καλή χρονιά σε όλους 

με υγεία και χαρά!

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει η περιφέρεια με απόντες τους πολίτες

Κεκλισμένων ακόμα και των θυρών στο διαδίκτυο 
Η 18η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, 
στις 29 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων μεταξύ άλλων :
-για τα μέτρα προστασίας από τον COVID19 σε σχέση με τους εργάτες γης (εξ αναβολής).
- για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού (εξ αναβολής).
-Συζήτηση για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού (εξ αναβολής). Ο κορωνοϊός για μια 
ακόμα φορά έπληξε την Δημοκρατία και απέβαλε τους πολίτες από τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον τους.
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Covid freeCovid free
Κανένα κρούσμα κορω-
νοϊού δεν διαγνώστηκε 
στο Δημαρχείο Ναυπλίου 
σε εθελοντικό προληπτι-
κό τεστ Κορωνοϊού που 
πραγματοποιήθηκε χτες 
από κλιμάκιο του ΚΟΜΥ 
Αργολίδας. Ήδη στο Δη-
μαρχείο έχουν παρθεί όλα 
τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία των πολιτών 
επισκεπτών και των εργα-
ζόμενων στο Δημαρχείο 
και στις δημοτικές επιχειρήσεις. Το τεστ έδειξε πως ο Δήμος βρίσκεται σε σωστό δρόμο, όμως αυτό δεν 
σημαίνει πως θα χαλαρώσουν και τα μέτρα. Γι αυτό φροντίστε να κλείνεται νωρίτερα ραντεβού προκει-
μένου να εξυπηρετηθείτε, όπως γίνεται και σε όλους τους δήμους της χώρας. Παράλληλα μην ξεχνάτε 
ότι μπορείτε να εξυπηρετείστε και διαδικτυακά στην διεύθυνση www. gov.gr, - είσοδος με κωδικούς 
taxisnet- γλυτώνοντας, χρόνο, κόπο και άσκοπες μετακινήσεις.    ΟΝ.

Η Ράλλη έκανε την έκπληξηΗ Ράλλη έκανε την έκπληξη
Το 3D Mapping projection που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε εορταστι-
κές περιόδους ή σε διάφορα events σε εμβληματικά κτήρια στην Ευρώπη, εφαρ-
μόστηκε εφέτος στο δημαρχείο Ναυπλίου.
Η ιδέα της Μαρίας Ράλλη αρέσει σε πολλούς, που περνούν τα βράδια πριν την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας από την λεωφόρο Αμαλίας.
Όπως τονίζει η Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΤ για τα διαφορετικά αυτά Χριστούγεννα 
που ζούμε «Η αισιοδοξία όλων μας οδηγεί σε θετικές σκέψεις, σχεδιασμούς, δημι-
ουργίες! Οι νέες τεχνολογίες σύμμαχοι μας. Αρκεί μια στάση λίγων λεπτών (πάντα 
με τον κατάλληλο κωδικό εξόδου) μπροστά στο Δημαρχείο για να ζούμε, έστω κι 
έτσι τη μαγεία των ημερών... Ιδιαίτερα αφιερωμένο με πολύ πολύ αγάπη σε όλα 
τα παιδιά (μικρά και μεγάλα)»       Υ.Ζ.Ο εφιάλτης

με άλλες λέξεις
Διάβασα στην Καθημερινή τής Κυριακής 13 Δεκ. 2020, τήν 
Επιφυλλίδα τού κ. Χ. Γιανναρά: «Η κακουργία τών κομμάτων, 
είναι η απόλυτη, ανεξέλεγκτη και ολοκληρωτικού χαρακτήρα 
εξουσία, και είναι δύσκολο να υπάρξει προκλητικότερη 
διακωμώδηση τής Δημοκρατίας»!  
(Το έχετε σκεφθεί κύριε Χρήστο, ότι το ηχηρό αυτό σάλπι-
σμα, απευθύνεται σε κοινωνία κωφαλάλων;).
Απαντώ τώρα στον φίλο μου, τόν Χρήστο Αργυράκη, που ζεί 
πέραν τού Ατλαντικού, και μού έγραψε ότι στα Αγγλικά θα 
μπορούσες να ονομάσεις αυτή τήν κοινωνία ως society of 
idiots όπου idiot = ηλίθιος.   
Στην Ελλάδα φίλε μου Αργυράκη, επί Δημοκρατίας, όποιος 
ιδιώτευε (δηλαδή όποιος δέν μετείχε στη Δημόσια ζωή), χαρα-
κτηριζότανε ως «ιδιώτης», κάτι συνώνυμο τού βλάκα. 
Το πήρανε κι αυτό οι Εγγλέζοι (όπως και τόσα άλλα) και τό 
είπανε idiot = ηλίθιος.
Επανήλθε όμως στη γλώσσα μας ως «ιδιωτεία» = ηλιθιό-
τητα (ρωτήστε τώρα και τόν Μπαμπινιώτη ή τόν Αντωνάκο, 
πώς τη λένε αυτή τήν επιστροφή…).
Στον κοινοβουλευτισμό (που μας τόν έστειλαν οι Εγγλέζοι, ως 
αυθεντικά δική τους κατασκευή), ουδείς ασχολείται με τα Δη-
μόσια πράγματα (τα έχουν ονομάσει «κοινά»), πλήν τού αρχη-
γού τού κόμματος που ήλθε πρώτο στις ανά 4ετία εκλογές. Η 
παρέα του, τούς λένε βουλευτές, κάνουν ό,τι τούς λέει αυτός.
Οι υπόλοιποι κάτοικοι, απλώς «ιδιωτεύουν».  
Στο σημείο αυτό, πρέπει να θυμηθούμε και πάλι τόν Ουΐνστον 
Τσόρτσιλ που έλεγε ότι ο κοινοβουλευτισμός είναι η μέθοδος 
να διαλέγεις μόνος σου τόν δικτάτορα που θα σε εξουσιάζει 
και θα σε κυβερνά, για τα επόμενα 4 χρόνια. 
Στην ίδια τώρα Επιφυλλίδα, λέει ο Γιανναράς: «Ο άνθρωπος 
αυτός, διορίζει τόν πρόεδρο τής δημοκρατίας, τόν πρόεδρο 
τής βουλής, τόν πρόεδρο τού συμβουλίου τής επικρατείας, 
τού Αρείου Πάγου, τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τήν ηγεσία τών 
Ενόπλων Δυνάμεων». 
Ο κύριος Γιανναράς ξέχασε τούς υπουργούς…
Όπου όμως δέν διορίζει, δίδει το χρίσμα (όπερ το αυτό). Το 
χρίσμα το λέν’ και δαχτυλίδι... Μόνο τόν σκουπιδιάρη τής γει-
τονιάς δέν διορίζει (αν και για αυτή ακόμη τήν δουλειά, χρει-
άζεται το «μέσον»). 
Τι απομένει τώρα να πούμε και μείς οι φτωχοί;

 Ναύπλιον 18.12.20
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος
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Ο Τύπος και ο Ανδριανός
Σημαντικό ήταν το ενδιαφέρον του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Ανδριανού για την παράταση στην 
υποχρεωτικότητα δημοσίευσης διακηρύξεων στον Περιφερειακό Τύπο, που ψηφίστηκε τελικά το βράδυ της Τρίτης στη 
Βουλή.
Ο Ανδριανός έχοντας άλλωστε διατελέσει 
δημοσιογράφος, γνωρίζει τη σημασία της δημοσίευσης 
στον Τύπο των διακηρύξεων του δημοσίου, κυρίως για 
λόγους διαφάνειας. Εξάλλου έχει παρακολουθήσει και 
ως βουλευτής το θέμα επί σειρά ετών και γνωρίζει όπως 
και οι ομοϊδεάτες συνάδερφοί του που είχαν παρέμβει 
όταν η ΝΔ ήταν στην αντιπολίτευση, ότι «οι κρατικές 
δημοσιεύσεις στις εφημερίδες της περιφέρειας είναι 
μια συνήθης πρακτική στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στις ΗΠΑ, στοχεύει στην ενίσχυση και στην 
ανεξαρτησία του περιφερειακού τύπου αλλά και στη 
διαφάνεια».
Πάντως, το θέμα δεν έχει λήξει, αφού το αίτημα 
για μόνιμη διατήρηση των δημοσιεύσεων χωρίς 
αστερίσκους και ημερομηνίες λήξης, παραμένει.     Y.Z.

Κρατικές Κρατικές 
δημοσιεύσεις δημοσιεύσεις 

«Ζεστά» έχει πάρει το θέμα της 
δημοσίευσης των κρατικών κα-
ταχωρήσεων στον Περιφερειακό 
Τύπο ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Γιάν-
νης Γκιόλας. Τόσο όταν ήταν κυ-
βερνητικός βουλευτής, όσο και 
σήμερα που βρίσκεται στην αντι-
πολίτευση.

Πίσω από την εσπευσμένη κατά-
θεση της τροπολογίας που κατέ-
θεσαν οι δύο τομεάρχες του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Μάριος Κάτσης και Αναστασία 
Γκαρά, βρίσκεται και ο ίδιος, έχο-
ντας συζητήσει με εκδότες της πε-
ριοχής και γνωρίζοντας καλά τα 
θέματα των τοπικών εφημερίδων, 
όσο και τα θέματα διαφάνειας των 
δημοσίων συμβάσεων που έχουν 
σχέση με την ενημέρωση των 
επαγγελματιών και της κοινωνί-
ας. Άλλωστε αυτή η τακτική της 
δημοσίευσης των ανακοινώσεων 
του δημοσίου στις εφημερίδες, 
αποτελεί αδιάληπτα, ευρωπαϊκή 
πρακτική διαφάνειας.

Y.Z.

Κοινωνικό πρόσωπο
Ο Δήμος Ναυπλιέων  παρέδωσε από το πρωί της Τρί-
της ( 22 Δεκεμβρίου) έως και χτες το μεσημέρι στον 
χώρο του κοινωνικού παντοπωλείου παρουσία του 
αρμόδιου Αντιδημάρχου Παναγιώτη Λέντζου, τρό-
φιμα μακράς διαρκείας και άλλα πράγματα τα οποία 
θεωρούνται αναγκαία στην καθημερινότητά και πρέ-
πει να υπάρχουν πάντα σε ένα σπίτι, σε μακροχρόνια 
ανέργους,  άτομα με Αναπηρία άνω του 67%  καθώς 
και σε άπορες οικογένειες. Τόσο η οικονομική κρίση 
όσο και τα αποτελέσματα της Πανδημίας έχουν δυ-
στυχώς αυξήσει το ποσοστό των πολιτών που χρίζουν 
κοινωνικής βοήθειας.    ΟΝ. 

Δωρεά υπολογιστών 
και βιβλίων 
Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) δώρισε 10 Ηλε-
κτρονικούς Υπολογιστές γραφείου καθώς και 
βιβλία, ιστορικά, λογοτεχνικά, πολιτικά και 
διοίκησης, στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης 
Νέων (ΕΚΚΝ) Αυλώνα.
Η ΤτΕ στέκεται αρωγός στην συνεχή προ-
σπάθεια της Διεύθυνσης του Καταστήματος 
Κράτησης Αυλώνα, να στηρίξει τους ανήλι-
κους και νέους κρατούμενους που θέλουν 
να σπουδάσουν και να έχουν μια δεύτερη ευ-
καιρία για ομαλή επανένταξη στην κοινωνία, 
μετά την αποφυλάκισή τους.
Σημειώνεται ότι στο ΕΚΚΝ Αυλώνα κρατού-
νται 288 κρατούμενοι εκ των οποίων οι 278 
είναι μέχρι 25 ετών. Και συγκεκριμένα:
Από 18 έως 21 ετών: 266 
Από 21 έως 25:   12 
Οι υπόλοιποι 10 εκ των 288 είναι άνω των 25 
ετών και πρόκειται για εργαζόμενους στο συ-
νεργείο συντηρητών (υδραυλικές, οικοδομι-
κές και άλλες τεχνικές εργασίες). 
Θα ήταν βέβαια προτιμότερο, αν η κάθε τρά-
πεζα δημιουργούσε ή συνέβαλε να δημιουρ-
γηθούν θέσεις εργασίας από το να μοιράζει 
Λάπτοπ. Όταν υπάρχουν θέσεις απασχόλη-
σης μειώνεται και η εγκληματικότητα.

ΑΝ.

Γήπεδο με χλοοτάπητα 
στην Δαλαμανάρα
Στην δημοπράτηση εγκατάστασης φυσικού χλοοτάπητα στο 
γήπεδο της Δαλαμάναρας (διαστάσεων  104μ  X 65μ)προχωρά 
ο Δήμος Άργους- Μηκυνών. Παράλληλα θα κατσκευαστεί δί-
κτυο αποστράγκισης και άρδευσης. Θα σπαρούν 6.760τμ, ενώ 
ο Δήμος θα κατασκευάσει δίκτυο αποχέτευσης και απορροής 
ομβρίων πάνω στο οποίο θα συνδεθούν οι αποστραγγιστικοί 
σωλήνες του γηπέδου.
Καιρός είναι πλέον να παίξουν και οι Δαλαμαναριώτες σε κανο-
νικό γήπεδο και να πάψουν να χρησιμοποιούν τις πορτοκαλιές 
για δοκάρια.   ΑΝ.
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Vita Civilis
Τα γεγονότα της Γεννήσεως 
του Κυρίου
Του Βασίλη Τσιαμάκη*

Ένα ιστορικό γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας της 
ανθρωπότητας όπου η βιβλική θεολογία την οποία υπηρε-
τώ, ερευνώ και μελετώ ασχολήθηκε διεξοδικά. Δεν θα ήθελα 
αγαπητοί μου να ταράξω την ατμόσφαιρα των Χριστουγέν-
νων που η λαϊκή παράδοση μας έχει γαλουχήσει, αλλά οφεί-
λω να σας δώσω τις ορθές απαντήσεις. 
Το νόημα των Χριστουγέννων συνοψίζεται στην εξής φράση 
του Μεγάλου Αθανασίου " Ο Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος, 
για να γίνει ο άνθρωπος θεός κατά χάριν ". Όχι θεός παντοδύ-
ναμος όπως φανταστικέ ο Νίτσε, αλλά θεός που μπορεί να 
αγαπήσει, να θυσιαστεί, να ταπεινωθεί, για να αναστηθεί και 
να κατάκτηση την αιωνιότητα όπως συνέβη και με τον Ιησού 
Χριστό (Σ. Δεσπότης).
Και έρχομαι τώρα στις ερωτήσεις σας, απαντώντας:
1. Μόνο δύο ευαγγελιστής αναφέρονται στα γεγονότα της 
Γεννήσεως ο Ματθαίος και ο Λουκάς, σε αντίθεση με την 
Σταύρωση και Ανάσταση που την αναφέρουν και οι τέσσερις 
ευαγγελιστές.
2. Ο Ιησούς γεννήθηκε το 6/7 προ Χριστού. Η καθιερωμένη 
χρονολόγηση οφείλετε σε λανθασμένους υπολογισμούς του 
Σκύθη μοναχού Διονυσίου του Μικρού.
3. Δεν γεννήθηκε τα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου. Δεν ξέ-
ρουμε την μέρα, την ώρα (αν ήταν δηλ βράδυ η πρωί και πιο 
μήνα).
4. Δεν γεννήθηκε σε σπήλαιο. Πιθανότατα σε κάποιο βοηθη-
τικό μέρος ενός σπιτιού π.χ αποθήκη που υπήρχε πράγματι 
φάτνη για τα ζώα.
4. Η απογραφή του Κυρηνιού δεν έχει ακόμα αποκρυπτο-
γραφηθεί.
5. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν τρεις οι μάγοι και την ακριβή 
χώρα προελεύσεως τους. Γνωρίζουμε όμως ότι ήταν τρία τα 
δώρα ( σμύρνα, χρυσό και λιβάνι).
6. Δεν επισκέφθηκαν τον Ιησού στο " σπήλαιο" αλλά σε οίκο 
μάλλον όταν ήταν δυο ετών.
7. Ο αστέρας που τους οδηγούσε δεν έχει καμία σχέση με τον 
κομήτη Χάλεϋ. Ήταν ένα θαυμαστό γεγονός. 
Ευχαριστώ τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και κό-
ουτς μου κ. Σωτήριο Δεσπότη για της πληροφορίες. 
Αγαπητοί μου, σήμερα που περνάνε αυτήν την δοκιμασία η 
Εκκλησία για μια ακόμη φορά τονίζει " εν αυτώ ζωή ην και η 
ζωή ην το φώς των ανθρώπων και το φώς εν τη σκοτία φαίνει 
και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν..." ( Ιω. 1. 4-5). 
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.

* Τελειόφοιτος θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ 

Αρνούνται να αποδεχτούν τα μέτρα 
αστυνόμευσης των Πανεπιστημιακών 
χώρων οι φοιτητικοί σύλλογοι Ναυπλί-
ου και με ανακοίνωσή μεταξύ άλλων 
τονίζουν:
«Ένα χρόνο μετά την εκλογή της Κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη, η Νέα Δημο-
κρατία επαναφέρει τακτικές που επεμ-
βαίνουν στον πυρήνα της Δημοκρατίας 

και τον διαταράσσουν, τακτικές που μας 
παραπέμπουν στις μαύρες σελίδες της 
Σύγχρονης Ιστορίας της Ελλάδας. 
Ο λόγος γίνεται για την Πανεπιστημι-
ακή Αστυνομία. Με τους αιματοβαμμέ-
νους αγώνες του δυναμικά αυτό - οργα-
νωμένου Φοιτητικού Κινήματος το '73 
κατακτήθηκε το Ακαδημαϊκό Άσυλο, 
το οποίο υποστηρίζει την ελεύθερη έκ-
φραση και διακίνηση ιδεών στα Δημό-
σια Πανεπιστήμια.
Τον Αύγουστο του 2019 και παρά τις 
έντονες ενστάσεις του Φοιτητικού Κι-
νήματος και όχι μόνο, το Άσυλο καταρ-
γείται με νόμο βαθιά αντισυνταγματικό 
και αντιδημοκρατικό, υπονομεύοντας 
την Πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση και 
την λειτουργία των Φοιτητικών Συλ-
λογών πανελλαδικά. Οι εικόνες που 
ακολουθούν στους Ακαδημαϊκούς χώ-
ρους σοκάρουν, με πολλούς να κάνουν 
δικαίως συζήτηση για χουντικές πρα-
κτικές, διαφθορά της Κυβέρνησης και 
επιβολή της Ελληνικής Αστυνομίας (…)
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
της Σχολής Καλών Τεχνών, γνωστοποι-
ούμε πως οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του 
Ναυπλίου είναι αντίθετοι με το σχετικό 
νομοσχέδιο που θέλει την ΕΛ. ΑΣ μέσα 
στα ΑΕΙ.
1. Είμαστε αφυπνισμένοι απέναντι σε 
κάθε κίνηση μηχανορραφίας της Κυ-
βέρνησης.
2. Δεν θα δεχθούμε την εισβολή της 
οποιασδήποτε Κυβέρνησης μέσα στους 
χώρους δημιουργίας μας.
3. Δεν αποδεχόμαστε την επιτήρηση 

και επιβολή από το σώμα της ΕΛ.ΑΣ 
και από κάθε άλλο κρατικό μηχανισμό 
άσκησης βίας και τρομοκρατίας κατά 
των πολιτών. Το μόνο που χρειάζονται 
τα πανεπιστήμια είναι αναβάθμιση, 
χρηματοδότηση για τον απαραίτητο 
εξοπλισμό και κατάλληλες υποδομές 
και όχι όργανα εξουσιαστικής επιβολής.
4. Δεν αποδεχόμαστε τα δικράνια της 

εξουσίας από χέρια 

ανθρώπων που δολοφονούν παιδιά, 
ταλαιπωρούν ηλικιωμένους και αμαυ-
ρώνουν μνήμες ανθρώπων που οι ίδιοι 
οι μπάτσοι τους χάρισαν μια θέση στην 
Ιστορία με τις σφαίρες των όπλων τους, 
με τους μώλωπες από χτυπήματα με 
γκλοπς και σιδερογροθιές, με το αίμα 
που λερώνει το μπλε των στολών που 
μας τρομοκρατεί».

Αυτοδιαχείριση κόντρα στην αστυνόμευση
Ενάντιοι στην πανεπιστημιακή αστυνομία οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του Ναυπλίου
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Ο Αχλαδόκαμπος 
έβαλε τα γιορτινά του  

Τα γιορτινά του φόρεσε ο Αχλαδό-
καμπος στο πνεύμα των Χριστου-
γέννων, με το χωριό να ομορφαίνει 
ακόμα περισσότερο αποκτώντας 
χρώμα τις βραδινές ώρες με στόχο 
τη ψυχολογική ανάταση των κατοί-
κων του. Με πρωτοβουλία του προ-
έδρου της τοπικής κοινότητας Θο-
δωρή Μπόγρη στολίστηκε το κέντρο 
του πανέμορφου ορεινού χωριού 
του δήμου Άργους Μυκηνών για να 
υποδεχτεί τις γιορτίνες αυτές μέρες 
και τους λιγοστούς επισκέπτες λόγω 
των συνθηκών που επικρατούν.

η εβδομάδα που πέρασε
Projection Mapping στο Ναύπλιο 

Με ένα τρισδιάστατο animation το δημαρχείο του Ναυπλίου αλλάζει χρώματα 
και σχήματα αυτές τις ημέρες. To Projection Mapping έχει γίνει ιδιαίτερα 
δημοφιλής στην έναρξη των μεγάλων εκδηλώσεων και από απλή προβολή 
προτζέκτορα έχει εξελιχθεί σε υπερθέαμα με ρεαλιστικά χρώματα και σχέδια. 
Όπως δηλώνει η πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΤ Μαρία Ράλλη «Διαφορετικά 
Χριστούγεννα 2020. Όμως, η αισιοδοξία όλων μας οδηγεί σε θετικές σκέψεις, 
σχεδιασμούς, δημιουργίες! Οι νέες τεχνολογίες σύμμαχοι μας. Αρκεί μια στάση 
λίγων λεπτών (πάντα με τον κατάλληλο κωδικό εξόδου) μπροστά στο Δημαρχείο 
για να ζούμε, έστω κι έτσι τη μαγεία των ημερών... Ιδιαίτερα αφιερωμένο με 
πολύ πολύ αγάπη σε όλα τα παιδιά (μικρά και μεγάλα ) του Δήμου Ναυπλιέων».

Χριστουγεννιάτικα λουλούδια στο Κρανίδι  
Άλλαξε όψη η Πλατεία του Κρανι-
δίου που ομόρφυνε με χριστουγεν-
νιάτικα λουλούδια. Όπως σημειώνει 
ο δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γε-
ωργόπουλος: «Γεμίσαμε την πλατεία 
χριστουγεννιάτικα λουλούδια δίνο-
ντας χρώμα στην καθημερινότητά 
μας». «Ευχαριστούμε θερμά όλους 
τους δωρητές και χορηγούς του Δή-
μου μας που στέκονται δίπλα μας 
και στηρίζουν το έργο της Δημοτικής 
Αρχής», καταλήγει ο δήμαρχος.

SOS γεωπόνων για την κλημεντίνη
Σε σοβαρό κίνδυνο βρίσκεται η καλλιέργεια της κλημεντίνης λόγω του λεγό-
μενου «water mark» που υποβάθμισε την ποιότητα των καρπών με αποτέ-
λεσμα να εκμηδενίσει την εμπορική αξία του προϊόντος. Σε αυτό έρχεται να 
προστεθεί και η αδιαφορία των αρμοδίων, καθώς το πρόβλημα έχει επιση-
μανθεί και έχουν προταθεί λύσεις από το 2016.
Αυτό επισημαίνει ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων επαγγελματιών Αρ-
γολίδας και όμορων Νομών σε επιστολή του πρός τον Υπουργό Αγροτικής 
Οικονομίας Μάκη Βορίδη και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέτζο, 
κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της καλλιέργειας στην 
Αργολίδα, και όχι μόνο.
Σα να μην έφθανε αυτό φέτος ήρθε και η πανδημία του κορωνοϊού και 
αποτελείωσε τους μανταρινοπαραγωγούς που ψάχνουν αποκούμπι στους 
βουλευτές μήπως και ενταχθούν στην έκτακτη ενίσχυση.

Ανθρωπιά σε Ναύπλιο και Άργος   
Μια ζεστή αγκαλιά μέσω της προσφοράς χριστουγεννιάτι-
κων γλυκισμάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 
στους τρόφιμους των γηροκομείων Ναυπλίου και Άργους.  Η 
προσφορά έγινε στον εξωτερικό χώρο χωρίς να υπάρξει κα-
μία επαφή με τα άτομα της τρίτης ηλικίας, για τη δική τους 
την ασφάλεια. Το ίδιο συνέβη και στο συσσίτιο της Ευαγγε-
λιστρίας. Όπως σημειώνει ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας 
Γιάννης Μαλτέζος: «Τα φετινά Χριστούγεννα θα τα γιορτά-
σουμε όλοι με αποστάσεις. Εύχομαι αυτό το μικρό δείγμα 
ανθρωπιάς και ζεστασιάς να τους δώσει δύναμη και η νέα 
Χρονιά να μας φέρει επιτέλους πιο κοντά».
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-Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκη-
ρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

342/2020 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, ανοιχτή διαδικασία 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου Μονάδας Μη-
χανικής Διαλογής Απορριμμάτων», 
εκτιμώμενης αξίας 168.513,84 € 
με ΦΠΑ. Το έργο αποτελείται από 
κατηγορίες εργασιών: α) Οδοποι-
ίας με προϋπολογισμό 69.650,47 
€, β) Οικοδομικών με προϋπολο-
γισμό 43.256,41 € και γ) Ηλεκτρο-
μηχανολογικών με προϋπολογισμό 
22.991,38 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. 
& Ο.Ε., Απρόβλεπτα).
-Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, 
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο 
χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» 
της πύλης www.promitheus.gov.gr, 
για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
συστημικό αριθμό 95028 καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής (www.newargos.gr).
-Οι προσφορές υποβάλλονται από 
τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.

promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 18/1/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
λήξης των προσφορών η 14.00 μ.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 22/1/2021, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 11.00 π.μ.
-Το σύστημα προσφοράς είναι με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά 
ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών 
του τιμολογίου και του προϋπολογι-
σμού (παρ. 2α του άρθρου 95 του 
Ν.4412/2016). Η διακήρυξη έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο 
τεύχος (127/29-11-2017, Β΄4534/21-
12-2017, απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 
Παράρτημα Β’ ανοιχτής διαδικασίας 
για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημο-
σίων συμβάσεων έργων κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την τιμή.
-Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακή-
ρυξης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-

ούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποι-
ίας, Οικοδομικών & Ηλεκτρομηχανο-
λογικών. 
α) Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υπο-
βάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. στις κατηγορίες έργων 
Οδοποιίας, Οικοδομικών & Ηλεκτρο-
μηχανολογικών, όπως ισχύει κατά 
τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 
71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική 
περίοδο εφαρμογής του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημο-
σίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.). 
β) οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι σε λοιπά κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομί-
ζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητι-
κά που περιγράφονται στο Παράρ-
τημα XI του Προσαρτήματος Α του 
ν.4412/2016, γ) σε κράτος-μέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-
ρου (Ε.Ο.Χ.), δ) σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και ε) σε τρί-

τες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ’ της παρούσας παρα-
γράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένω-
ση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων 
-Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
συμμετέχουν υπό τους όρους των 
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 
76  του ν. 4412/16. 
-Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής ύψους 2.717,00 €, με ισχύ 
τουλάχιστον 7 μηνών. 
-Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες.
-Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερι-
κών (Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», 
ΠΔΕ-ΣΑΕ055) και ΣΑΤΑ 2021.
-Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα 
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτρο-
πή.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
Δημήτρης Καμπόσος

10.000 ευρώ για κορωνοπάρτι 
στην Αργολίδα
Βρες εσύ τη μουσική και το χώρο και μη σε νοιάζει 
πόσα άτομα θα είμαστε! Αυτό είπαν στον γνωστό Dj 
Γιώργο Εμμανουηλίδη επίδοξοι διοργανωτές πάρτι σε 
Πορτοχέλι, Μύκονο και Αράχωβα. Μάλιστα πληρώ-
νουν μέχρι και 10.000 ευρώ για ένα εορταστικό κο-
ρωνοπάρτι ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς! 
Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο Dj ο οποίος παράλληλα εί-
ναι και διοργανωτής πάρτι, μιλώντας στην «Κοινωνία 
Ώρα MEGA». Ωστόσο, ο κ. Εμμανουηλίδης ξεκαθάρισε 
ότι ο ίδιος απέρριψε όλες τις προτάσεις που του έγιναν.

250.000 ευρώ για άρδευση 
στην Τίρυνθα
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
ενέκρινε την διακήρυξη ανοιχτής διαδικασί-
ας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημό-
σιας σύμβασης του έργου προϋπολογισμού 
250.000 ευρώ που αφορά τη βελτίωση του 
δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Νέας Τίρυνθας, 
στην Αργολίδα. Προέβη μεταξύ άλλων και 
στην κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού για το προϋπολογισμού 1.000.000 
ευρώ έργου συντήρησης της επαρχιακής 
οδού Ρειτό – Σοφικό – Αγγελόκαστρο.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Ο  Χριστός 
πουλήθηκε για 
τριάντα μόνο 
αργύρια αλλά 
σαν μάρκα 
(μπραντ νέιμ) 
πουλάει σαν 
τρελός στις 
βιτρίνες του 
καπιταλισμού

Ατάκες υπερπε(αι)δι(α)κής πραγματικότητας (8)
Περι-εργαζόμενος τριάντα τόσα χρόνια με παιδιά και εφήβους 
ανακάλυψα (!) την σοφή αθωότητα ή αλλιώς την αθωότητα 
της παι-δικής  σοφίας τους. 
Τα μικρά παιδιά βλέπουν τον κόσμο αλλιώς. Διαθέτουν μια 
μοναδική ικανότητα να κοιτούν την προβαλλόμενη πραγ-
ματικότητα με απλούς φακούς αλλά πολύ βαθιάς εστίασης.  
Η γνωστική τους όραση είναι διαπεραστική και υπερβατική 
ταυτόχρονα.
Σε ανυποψίαστες στιγμές μικρά παιδιά μου είπαν μεγάλα λό-
για τα οποία προσβάλλουν την λογική των ενηλίκων. Λόγια 
τροχιοδεικτικά πυρά που δείχνουν, μας υποψιάζουν, ότι η ζωή 
είναι αλλού. 
Είναι ατάκες υπερπε(αι)δι(α)κής πραγματικότητας. 

1.Το πόμολο και η άγνοια του χρόνου….
Ο Ντίνος από τα πρώτα χρόνια της ζωής του φαινόταν  
ότι είναι γεννημένος με επικούρειο προσανατολισμό. Ο 
νωχελικός χουζουριάκος τρόπος που έπινε το γάλα του 
ήταν μια σαφή εικόνα για την μελλοντική στάση ζωής 
που θα ακολουθούσε. Ακολουθούσε τις αρχές της βι-
ολογικής ομοιόστασης, θέλω το καλύτερο αποτέλεσμα 
με το λιγότερο ενεργειακό κόστος. Πίεζε την θηλή του 
μπιμπερό με την ελάχιστη πίεση, κάθε γουλιά και ένα 
φιλάκι, κάθε γουλιά και μια στιγμή ανέμελης ηδονής. 
Δεν σηκώνει μεγάλα ζόρια, η δραστηριότητα πρέπει να 
προσαρμοστεί και στα δικά του μέτρα. Αν η πίεση συ-
νεχιστεί πάνω από τα επικούρεια όρια τότε εφαρμόζει 
τεχνικές ψυχοσωματικής δραπέτευσης. 
Λίγο δύσκολο, γιατί κατά την διάρκεια των συναντήσε-
ων μας εγώ, ο πατέρας και ο Ντίνος σχηματίζουμε μια 
αυστηρά οριοθετημένη ορθή γωνία. Ο Ντίνος απέναντι 
μου και ο μπαμπάς δίπλα του. 
Προαιώνιος εχθρός των οριζοντίων και κάθετων 
γραμμών των συμβιβασμένων ενηλίκων, οι αρχέγονες 
ελικοειδείς  και σπειροειδείς γραμμές οι γραμμές, της 
αυθεντικής ζωής και των μικρών παιδιών. Καμιά φορά, 
ελικοδρόμιο και ελικόπτερο  απόδρασης από την οριοθετημέ-
νη δραστηριότητα ενήλικων εξουσιών γίνονται οι έλικες του 
δευτέρου εγκεφάλου, του εντέρου. 
-Κυρ Βασίλη δώσε μου τα μωρομάντηλα. (Είναι ο μαγικός 
κωδικός για να ανοίξει τις περιοριστικές ενενήντα μοίρες των 
ενηλίκων ο Ντίνος.)
-Έχει δίπλα στην λεκάνη του μπάνιου.
-Εντάξει κυρ Βασίλη, έρχομαι σε λίγο μπαμπά. (Σηκώνεται να 
πάει στην τουαλέτα.) 
-Βασίλη βλέπεις τι κάνει; Είναι ικανός να προκαλέσει και δι-
άρροια για να ξεφύγει. Όταν διαβάζει με την μάνα του πέντε 
φορές θα πάει τουαλέτα, δέκα φορές θα διψάσει.
-Ναι, αλλά στο σχολείο είναι τύπος και υπογραμμός. 
-Του είπα ότι αν βγαίνει έξω κάθε τρεις και λίγο για νερό και 
τουαλέτα θα τον κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά. Έπιασε.
Ο φυγάς του χρόνου εργασίας πέρασε το όριο των δυο λε-
πτών. Ο μπαμπάς του σηκώνεται και πάει να δει τι γίνεται.
 Άκουσα τον μπαμπά του να του μιλά με έντονο ύφος. Προφα-
νώς βρήκε το καζανάκι γεμάτο ,κανένα ίχνος από εντερική ή 
ουρική δραστηριότητα  και τα μωρομάντηλα κλειστά. 
-Παιδί μου δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να χάνουμε τον χρόνο 
μας με ανόητες δικαιολογίες; Εδώ ήρθαμε να κάνουμε μια 
δουλειά, όχι να λέμε ψέματα. Θα το πω στον κυρ Βασίλη, δεν 
νομίζω σήμερα να δικαιούσαι το κουπόνι της καλής συμπερι-
φοράς. Πήγαινε μέσα να κλείσω πόρτα και φώτα. 
Εν ριπή οφθαλμού ο Ντίνος περνά το χώρο που μεσολαβεί 
από την τουαλέτα μέχρι το δωμάτιο εργασίας μας. Αντιλαμβά-
νομαι ότι κλείνει το φώς και την πόρτα πίσω του. 
-Ντίνο, τι έκανες; 
-Δεν έκανα τίποτα κυρ Βασίλη. Απλά νόμισα ότι είχα τσίσα.
-Όχι, λέω τι έκανες μόλις τώρα; 

Τι έκανα; Δεν έκανα τίποτα. 
-Μου φάνηκε ότι έτρεξες χωρίς λόγο από την τουαλέτα μέχρι 
εδώ, έκλεισες το φώς και τράβηξες και την πόρτα. Πώς θα 
έρθει μέσα ο μπαμπάς σου; Μπορεί να χτυπήσει. 
-Μην ανησυχείς, το ξέρει το πόμολο!!! 
Δεν πρόλαβε να πει την τελευταία λέξη και μπήκε ο μπαμπάς 
του. Τα αυθόρμητα γέλια του μπαμπά του και εμένα έγραψαν 
ένα βλέμμα βαθιάς ικανοποίησης στο πρόσωπο του. Ήξερε ότι 
προς το παρόν ότι δεν κινδύνευε το κουπόνι της ανταμοιβής 
του. 
-Λοιπόν Ντίνο ας δούμε την επόμενη σελίδα στις ασκήσεις 
σου.
-Έτοιμος! 
-Τι βλέπεις; 

-Ένα παιδάκι προσπαθεί να δέσει τα κορδόνια και ένα άλλο 
κάθεται σε μια κόκκινη πολυθρόνα. 
-Πού είναι τα δεύτερο παιδάκι; 
-Σε ένα κινηματογράφο, θα δει το «Πολικό Εξπρές» ή τον «Τι-
τανικό» (Πρόκειται για τις αγαπημένες του ταινίες.) Θέλεις να 
σου πω την ιστορία τους; (‘Άλλη μια προσπάθεια να με παρα-
σύρει στους ρυθμούς του.) 
-Όχι! Θέλω να μου πεις τί χρειάζεται πιο πολύ χρόνο, να δεις 
μια από τις ταινίες που είπες ή να δέσεις τα κορδόνια σου; 
-Εντάξει πολύ εύκολο. 
-Πες μου λοιπόν. 
-Μα να δέσεις τα κορδόνια σου φυσικά!!!
-Ντίνο συγκεντρώσου!!! Κάτι είπαμε μέσα. (Είπε με ήπιο αυ-
στηρό τόνο φωνής ο μπαμπάς του.)
-Ντίνο είσαι σίγουρος ότι θέλεις πιο πολύ χρόνο να δέσεις τα 
κορδόνια από το να δεις μια ταινία;  
-Ναι κυρ Βασίλη για να δέσω τα κορδόνια μου θέλω πιο πολύ 
χρόνο ακόμα και αν δω μαζί το «Πολικό Εξπρές» και τον «Τι-
τανικό».
-Ντίνο αρχίζω να θυμώνω. (Είπε ο πατέρας του με πιο έντονο 
τόνο φωνής.) Είναι δυνατόν να θέλουμε περισσότερο χρόνο 
να δέσουμε τα κορδόνια  μας από..
-Βεβαίως  και είναι! Εγώ μπαμπά δεν ξέρω να δένω τα κορ-
δόνια μου!!! Αλλά μην ανησυχείς θα τα καταφέρω, θα τα κα-
ταφέρω…..
-Ντίνο, σήμερα θα σου δώσω δυο κουπόνια. Θα τα κάνεις έξι 
και θα πάρεις το δώρο σου. (Του είπα όταν συνήλθα από τα 
γέλια . )
Ο μικρός σοφός μου φανέρωσε μια άλλη δυνατότητα κατα-
μέτρησης του χρόνου την άγνοια. Η άγνοια τον επιβραδύνει 
ίσως και να τον διαστέλλει. Ο αργός επικούρειος χρόνος της 

εμπειρίας σε ωθεί στην βίωση μικρών στιγμών ευτυχίας για 
να δια-μορφώσεις το αχνό υπαρξιακό περίγραμμα της ζωής 
σου.
Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες , συνεχώς τρέχουμε 
και χρόνο δεν έχουμε, καταναλώνουμε για να ζούμε, ζούμε  
για να καταναλώνουμε. Η συνεχής  καρτεσιανή καπιταλιστι-
κή στάχτη στα μάτια μας μάλλον δεν είναι η πραγματική μας  
όραση. 

2. Μαθήματα χριστουγεννιάτικης μουσικής, από την 
χορωδία στην τραγωδία.
-Μπαμπά απόκριες ή Χριστούγεννα μας δείχνει αυτή η ει-
κόνα; 

Ο μπαμπάς πήρε στα χέρια του το βιβλίο που κοιτούσε 
η κόρη του. 
-Αργυρούλα δεν είναι απόκριες. 
-Ναι, αλλά φοράνε στολές. 
-Φοράνε στολές και όλοι μαζί τραγουδάνε χριστουγεν-
νιάτικους ύμνους. 
-Ναι, αλλά γιατί τραγουδάνε μέσα από την βιτρίνα ενός 
μαγαζιού. Πήγαν να αγοράσουν και στολές για μασκα-
ράδες; 
Άντε τώρα να της εξηγήσεις ότι απογυμνωμένα από 
το νόημα της χαράς και της διαρκούς ανα- γένννη-
σης τα δυτικότροπα Χριστούγεννα έχουν καταντήσει 
χριστουγεννιάτικες απόκριες. Και η χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα θύμα της προτεσταντικής ηθικής του κα-
θωσπρεπισμού και της διαρκούς κατανάλωσης. Ο  Χρι-
στός πουλήθηκε για τριάντα μόνο αργύρια αλλά σαν 
μάρκα (μπραντ νέιμ) πουλάει σαν τρελός στις βιτρίνες 
του καπιταλισμού. 
-Σε κάποιες χώρες έτσι είναι τα έθιμα τους. (Μέσα του 
άκουσε την φωνή του παππού του: «Βαράνε και στην 
δική μας γειτονιά τα νταούλια αλλά κάνουμε πως δεν 

ακούμε».) Όλοι  αυτοί μαζί είναι μια χορωδία. 
-Και τις απόκριες όσοι είναι ντυμένοι χριστουγεννιάτικη χο-
ρωδία θα λένε τα κάλαντα στον δρόμο; 
-…. (Δεν μπορούσε να βρει μια απάντηση )Λοιπόν όλοι αυτοί 
μαζί είναι μια χορωδία.
Της έδωσε το βιβλίο. Η μικρή συνέχισε την εικονολογική 
ανάγνωση του βιβλίου.  Ο μπαμπάς ήθελε να βεβαιωθεί ότι 
η μικρή «εντύπωσε» την λέξη που της εξήγησε. Είχε φτάσει 
σε μια εικόνα όπου ένα καράβι ταξίδευε σε μια φουρτουνια-
σμένη θάλασσα και πάλευε με ένα θεόρατο κύμα. Την γύρισε 
μερικές σελίδες πίσω στην βιτρινάτη χορωδία. 
-Λοιπόν πως λέμε όλους αυτούς του τραγουδιστές μαζί; 
-Μα τραγωδία μπαμπά!!!
Η μικρή σοφή ήταν επηρεασμένη από το εικονικό επικείμενο 
ναυάγιο στις προηγούμενες σελίδες  ή γλώσσα λανθάνουσα 
αλήθειες λέγει; 
Στις μέρες μας δεν ξέρω πότε είναι πιο μαρτυρική η σταύρω-
ση του Χριστού τα Χριστούγεννα έτσι όπως τα καταντήσαμε 
ή το Πάσχα; 
Όπως και στην μνήμη του Πολυτεχνείου εκστασιασμένοι 
υποκριτές εκ του ασφαλούς σηκώνουμε την αριστερή γροθιά 
και τραγουδάμε: «Μην καρτεράτε να λυγίσουμε». Το δεξί χέρι 
χαϊδεύει το ειδικό πορτοφόλι των πιστωτικών καρτών. Με 
τόσο συνωστισμό δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί!
Όσο για το επ- αναστάσιμο μήνυμα της διαρκούς ατελεύτη-
της  σύγκρουσης το έχουμε καταθέσει εδώ και δεκαετίες στις 
βιτρίνες πολυκαταστημάτων ναυαγισμένοι  χορωδοί μιας κα-
ταναλωτικής τραγωδίας.

(Οι ατάκες των μικρών σοφών συνεχίζονται)
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συνέχ. από τη σελ. 3
Ασθενής με κορωνοϊό: Η φρίκη και ο πόνος της ασθένειας

να ευχηθώ εκ βάθους καρδίας να 
διέλθετε το Άγιο Δωδεκαήμερο με 
υγεία και πνευματική χαρά.
Ονομάζομαι …….και υπηρετώ ως 
Ιεροκήρυκας στην…….. μάλιστα 
φέτος συμπληρώνω, συν Θεώ, 20 
χρόνια ιερατικής πορείας στην 
διακονία του θείου λόγου, την 
οποία με ενεπιστεύθη ο σεβαστός 
μας Μητροπολίτης…. Ο λόγος που 
επικοινωνώ σήμερα μαζί σας είναι 
διττός και ζητώ συγνώμη αν σας 
ενοχλώ από τα ποιμαντικά σας κα-
θήκοντα.
Θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι εί-
μαι ο «περιβόητος» αρχιμανδρίτης 
που βρέθηκα σε εκείνο το γνωστό 
ταξίδι των Αγίων Τόπων, (μαζί με 
άλλους δύο Ιερείς και 50 περί-
που συνολικά άτομα. Δεν ήμουν 
εγώ βέβαια ο διοργανωτής, απλά 
συμμετείχα), όπου επιστρέφοντας, 
νόσησα από τους πρώτους μαζί με 
αλλά 25 άτομα του γκρουπ, από 
τον αόρατο εχθρό του Κορονοϊ-
ού και βρέθηκα εν μία νυκτί στο 
Νοσοκομείο του Ρίου, νοσηλευό-
μενος μαζί με τον αδελφό μου, ο 
οποίος κόλλησε από εμένα.

Αδυνατώ επί του παρόντος να σας 
περιγράψω την φρίκη, το πόνο 
και την δυσκολία την οποία και 
βιώσαμε, από τις συνέπειες της 
ασθένειάς μας, από την απομόνω-
ση, από τα πειραματικά φάρμακα 
που οι γιατροί με αυτοθυσία προ-
σπαθούσαν να μας βοηθήσουν και 
τους ευχαριστούμε θερμά. Παρέ-
μεινα 15 μέρες σε απομόνωση στο 
νοσοκομείο με φοβερή αδυναμία 
χάνοντας 10 κιλά, ενώ ο αδελφός 
μου ένα μήνα και 15 μέρες στην 
ΜΕΘ. Δεν παύω όπου βρεθώ να 
ομολογώ την περιπέτεια μας προς 
παραδειγματισμό των αρνητών.
Διαβάζω πάντα με μεγάλο ενδι-
αφέρον τα κείμενά σας, τα οποία 
θεωρώ ότι αντικατοπτρίζουν την 
πραγματικότητα αυτής της κρί-
σιμης και δύσκολης κατάστασης 
που βιώσαμε αλλά και που συνε-
χίζουμε να περνάμε όλοι μας και 
σας ευχαριστώ που τα καταγράφε-
τε, ώστε κάποιοι τέλος πάντων να 
καταλάβουν το πόσο επικίνδυνο 
είναι όλο αυτό και ότι δεν πρόκει-
ται για κάποιο συνωμοσιολογικό 
παιχνίδι. Είναι θέμα ζωής και θα-
νάτου.
Σε όλους αυτούς που έχουν αρνη-
τική διάθεση και αμφισβητούν την 
όλη κατάσταση, επιχειρώντας ενί-
οτε να επηρεάσουν αμφιταλαντευ-
όμενους ανθρώπους, παρακαλώ 
ας με πάρουν ένα τηλέφωνο να 
τους διηγηθώ τι περάσαμε εμείς 
και κατόπιν ας καταλήξουν στα 
συμπεράσματά τους. Ζητώντας και 
πάλι συγγνώμη για την ενόχληση, 
σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα».
Έτσι τελειώνει την επιστολή του ο 
ιερομόναχος. Δυστυχώς δεν είναι 
ο μόνος. Πολλοί  άλλοι επίσκοποι, 

κληρικοί, μοναχοί, μοναχές, χώρια 
οι λαϊκοί βρέθηκαν στην ίδια ή και 
χειρότερη θέση, ενώ κάποιοι δεν 
θα είναι μαζί μας τα φετινά Χρι-
στούγεννα. Βιώσαμε όλο αυτό το 
διάστημα ένα δεύτερο lockdown 
και με πόνο είδαμε τις εκκλησίες 
κλειστές. Αυτή την στιγμή η πο-
λιτεία έκανε μια παραχώρηση και 
δόξα τῷ Θεῷ, έστω και με περιο-
ριστικά μέτρα, θα γιορτάσουμε τα 
Χριστούγεννα και θα έχουμε την 
ευκαιρία να συμμετάσχουμε στο 
ποτήριο της ζωής. Από την υπευ-
θυνότητα που θα δείξουμε, θα 
εξαρτηθεί  και η παρά πέρα στάση 
της πολιτείας. Επ’ ουδενί λόγο θα 
πρέπει να δώσουμε λαβή σε κά-
ποιους να κατηγορήσουν την εκ-
κλησία για την διασπορά του ιού. 
Ας το κατανοήσουμε, ότι τηρούμε 
τα μέτρα, όχι για να μην μας πιά-
σει η αστυνομία και πληρώσουμε 
πρόστιμο. Τηρούμε τα μέτρα για 
να προστατέψουμε εαυτούς και 
αλλήλους. Τηρούμε τα μέτρα από 
αγάπη για τους άλλους. Κανείς δεν 
θα νιώθει ευτυχισμένος αν δει ότι 
έστω και ακούσια μετέδωσε τον ιό 
σε κάποιον άλλον, ή το ακόμα χει-
ρότερο, τον οδηγήσει στο θάνατο.
Αν και τα μέτρα είναι χιλιοειπω-
μένα, θα τα επαναλάβουμε και πα-
ρακαλούμε για την πιστή τήρηση 
τους.
Οι ιεροί ναοί θα παραμείνουν 
ανοιχτοί για τους πιστούς, τόσο 
για προσκύνηση και κατ’ ιδίαν 
προσευχή, όσο και για συμμετοχή 
στις Θείες Λειτουργίες των μεγά-
λων εορτών του Δωδεκαημέρου.
Οι πιστοί κατά την διάρκεια της 
παραμονής τους στον ναό, υπο-
χρεούνται να φορούν προστα-
τευτικό κάλυμμα προσώπου, 
υφασμάτινη μάσκα, την οποία θα 
αφαιρούν μόνο για την Θεία Με-
τάληψη. Και επειδή στο θέμα αυτό 
έχει δημιουργηθεί από κάποιους 
αντίδραση και σύγχυση, τονίζου-
με ότι η γνωστή αυτή επικίνδυνη 
ίωση, την κάνει απαραίτητη. Φυσι-
κά κάτι τέτοιο είναι τεχνικό- ιατρι-
κό θέμα χωρίς κανένα πνευματικό 
συνεπαγόμενο για τους πιστούς. 
Γιατί όπως προστατευόμαστε από 
τον κρύο αέρα, τυλίγουμε το πρό-
σωπο μας με σκουφιά ή κασκόλ, 
ή όπως  όταν δεν βλέπουμε καλά 
φοράμε γυαλιά, έτσι και τώρα. Το 
θέμα αυτό είναι πνευματικά αδιά-
φορο. Στο ναό πηγαίνουμε ζητώ-
ντας από το Χριστό να ανοίξουμε 

αφενός τα μάτια της διανοίας μας 
και αφετέρου να μας αφαιρέσει 
την μάσκα της υποκρισίας. Ας μην 
γελοιοποιούμε τα μέγιστα με χαζές 
(δήθεν πνευματικές) φοβίες.
Αν και η εκκλησία είναι κοινωνία 
και μας καλεί σε προσέγγιση με 
τους αδελφούς μας, σε ενότητα 
ἐν Χριστῷ, οι συνθήκες απαιτούν 
να κρατάμε αποστάσεις, (χωρίς να 
θέλουμε να κρυφτούμε από τους 
αδελφούς μας, ούτε να τους απο-
φύγουμε) που δεν αφαιρεί όμως 
την ελευθερία μας, αλλά αντίθετα 
μας δίνει την ευκαιρία να ακολου-
θήσουμε την διδαχή του Χριστού 
να αγαπάμε τον πλησίον μας, 
όπως τον εαυτό μας. Η παρουσία 
μας μέσα στο ναό θα είναι σύμ-
φωνα με την αναλογία του ενός 
προσώπου ανά 15 τμ επιφανείας 
και με ελάχιστη απόσταση 2 μέ-
τρων μεταξύ μας. Επιτρεπόμενος 
αριθμός είναι τα 25 πρόσωπα και 
στους μητροπολιτικούς ναούς 50. 
Κατά τον υπολογισμό αυτό, εξαι-
ρούνται οι λειτουργοί και το προ-
σωπικό των ναών.
Εάν κάποιος πιστός έχει παρουσι-
άσει ήδη συμπτώματα, επιβάλλε-
ται να παραμείνει στο σπίτι.  Εάν 
κάποιος πιστός κατά την διάρκεια 
της Θείας Λειτουργίας  παρου-
σιάσει συμπτώματα ασθενείας, 
επιβάλλεται η άμεση και ασφα-
λής απομάκρυνση του, ώστε να 
αποφευχθεί η επαφή του με άλλα 
πρόσωπα.
Κατά την προσέλευση στην Θεία 
Μετάληψη, η διανομή του αντι-
δώρου και άλλων ευλογιών (άρ-
του, κολλύβων κ.λπ) απαιτείται με 
ευθύνη του εκκλησιαστικού συμ-
βουλίου, να  τηρείται με ακρίβεια 
η προβλεπόμενη απόσταση των 2 
μέτρων μεταξύ των πιστών.
Όσοι από τους πιστούς ανήκουν 
σε υγειονομικώς ευπαθείς ομάδες 
(ηλικιωμένοι, ασθενείς πάσχοντες 
από αναπνευστικά προβλήματα η 
σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγ-
γειακά νοσήματα, ανοσοκατεσταλ-
μένοι) παρακαλούνται να απο-
φεύγουν την έξοδο εκ της οικίας 
αυτών, χάριν της προστασίας της 
υγείας τους. Οι υπεύθυνοι ιερείς 
των Ενοριών τους έχουν ευθύνη 
και καθήκον να ρυθμίσουν την 
κατ’ οίκον διακονία τους.
Οι συνωμσιολογικές ανοησίες και 
οι θεολογικές αφέλειες δεν έχουν 
θέση. Οι συνωμοσίες είναι στο φα-
ντασιακό και οι… θεολογικές ανο-

ησίες είναι ύβρις και εμπαιγμός 
του Χριστού, που με αυτά και αυτά 
παρουσιάζεται σαν ένας κομπο-
γιαννίτης, που ασχολείται με τα 
εξωτερικά, ενώ σε ολόκληρο το Ευ-
αγγέλιο κυριολεκτικά φωνάζει ότι 
τον άνθρωπο δεν τον μολύνουν τα 
έξω και ότι αυτό που ο άνθρωπος 
χρειάζεται είναι η «καθαρή καρ-
διά» που δεν «λερώνεται» με τα 
έξω. Γι αυτό ας προσπαθούμε να 
διορθώνουμε την παραπληροφό-
ρηση και τις θεωρίες συνωμοσίας, 
όταν τις ακούμε στα διάφορα μέσα 
δικτύωσης, αλλά και στις παρέες 
μας. Οι χριστιανοί αγαπούν πάνω 
απ’ όλα την αλήθεια. Δεν πρέπει 
να επηρεάζονται από τα ψέματα. 
Να προωθούμε, δυναμικά, ακρι-
βείς επιστημονικές και σωστές 
ιατρικά πληροφορίες και να τις 
παρουσιάζουμε στο χώρο εργασίας 
μας, φυσικά στο σπίτι μας και στην 
Εκκλησία. Κι επειδή το επόμενο 
βήμα με το οποίο θα ασχοληθούν 
οι συνωμοσιολογικές θεωρίες θα 
είναι το εμβόλιο, σας καλούμε 
να εμβολιαστούμε όλοι, από την 
στιγμή που η επιστημονική κοι-
νότητα μας διαβεβαιώνει για την 
χρησιμότητα και την ασφάλεια του 
εμβολίου. Κάτι τέτοιο θα είναι μια 
παροχή του Θεού, που θα αποτρέ-
ψει την ασθένεια όχι μόνο για μας, 
αλλά και για τους ευάλωτους με-
ταξύ μας.

Δεν χρειάζεται να ασπαζόμαστε 
την εικόνα και τα χέρια των ιε-
ρέων αυτό το διάστημα. Αρκεί η 
υπόκλιση της κεφαλής. Μέσα στον 
υλικό κόσμο στον οποίο ζούμε και 
που μπορεί να είναι μολυσμένος, 
οι εξωτερικές και «υλικές» εκφρά-
σεις ευσεβείας μπορούν να περι-
μένουν! Άλλωστε τα εκδηλώματα 
είναι εκφράσεις  του περιεχομένου 
και της διαθέσεως… που καθόλου 
δεν εμποδίζονται να υπάρχουν και 
να αυξάνουν. Άλλωστε ας μην ξε-
χνάμε ότι υπάρχουν άρρωστοι που 
κάνουν τον σταυρό τους δίχως χέ-
ρια και άλλοι κάνουν μετάνοιες δί-
χως πόδια. Η πίστη μας στον Χρι-
στό μας καλεί να θυσιάσουμε τον 
εαυτό μας αν χρειαστεί για τους 
άλλους. Να αποδεχθούμε τους 
προσωρινούς περιορισμούς στις 
ελευθερίες μας, καθώς έχουμε μία 
μόνιμη και πλήρη ελευθερία «ἐν 
Χριστῷ» (Εβρ. 10, 34). Η πίστη μας 
μας βοηθά να είμαστε ταπεινοί και 
υπομονετικοί όταν συζητάμε αμ-
φιλεγόμενα θέματα (Εφ. 4,2-3). Η 
πίστη μας (όχι η επιστήμη) ξεπερ-
νά τον φόβο και φέρνει ελπίδα. Ο 
Χριστός είναι καταφύγιο και δύνα-
μη μας. Ας προσευχόμαστε για την 
θεραπεία των ασθενών, για παρη-
γοριά των οικογενειών που έχουν 
νεκρούς, για τους ερευνητές, για 
τους ιατρούς, για τους νοσηλευτές, 
για τους εθελοντές, για τις ψυχές 
όσων έφυγαν. Ας προσευχόμαστε 

να είμαστε αληθινοί, γαλήνιοι και 
ήρεμοι σ’ όλη μας τη ζωή, αλλά και 
σ’ όλο το διάστημα που θα χρεια-
στεί, ώσπου να βγούμε από αυτήν 
την έρημο της πανδημίας που 
περνάμε.
Τέλος θα αναφερθούμε στο θέμα 
της Θείας Λειτουργίας και Θείας 
Κοινωνίας. Τα περιοριστικά μέτρα 
μας αναγκάζουν να τροποποιή-
σουμε το πρόγραμμα των Λειτουρ-
γιών. Δεδομένου ότι στις ενορίες 
μας δεν έχουμε δύο ή τρείς ιερείς 
για να γίνει δεύτερη ή τρίτη Θεία 
Λειτουργία κατ’ οικονομίαν οδη-
γηθήκαμε στην εξής λύση. Στις 
μεγάλες ενορίες θα τελεσθεί Όρ-
θρος και Θεία Λειτουργία από τις 6 
έως τις 8 π.μ στις οποίες μπορούν 
να συμμετάσχουν 25 πρόσωπα. 
Έπειτα, οι ναοί θα αδειάσουν και 
θα ανοίξουν οι πόρτες- παράθυρα 
ώστε να αεριστούν επαρκώς. Στις 
8.30 θα τελεστεί σύντομη ακολου-
θία του Όρθρου και θ’ ακολουθή-
σει η Θεία Μετάληψη, όπως περί-
που γίνεται με τις προηγιασμένες 
λειτουργίες. Εφ’ όσον υπάρχουν 
περισσότεροι χριστιανοί, η ίδια 
ακολουθία θα τελεστεί όσες φορές 
χρειαστεί. Οδηγηθήκαμε σ’ αυτή 
την ατελή μεν λύση, για να μπορέ-
σουν όλοι οι πιστοί να μπουν στο 
κλίμα των μεγάλων γιορτών και 
να προετοιμαστούν για την θεία 
Κοινωνία. Βεβαίως αυτό μπορεί 
να προκαλέσει «ανταγωνισμούς» 
ίσως και συνωστισμούς έξω από 
τους ναούς. Όμως με λίγη καλή 
θέληση και αγάπη όλα μπορούν 
να διευθετηθούν. Οι διαγκωνισμοί, 
οι εκνευρισμοί, το σπρώξιμο να 
μπω εγώ πρώτος, δεν είναι ό,τι 
καλύτερο για μια σωστή προετοι-
μασία συμμετοχής στο ποτήριο της 
ζωής. Σημειωτέον ότι δεν θα λει-
τουργούν τα εξωτερικά μεγάφωνα 
των ναών προς αποφυγή συνω-
στισμού.
Ειδικά για τον Άγιο Πέτρο Άργους 
θα τελεστούν δύο Θείες Λειτουργί-
ες, με το εξής ωράριο. Η πρώτη 6-8 
π.μ και η δεύτερη από τον επίσκο-
πο 8.30-10:00 π.μ.  Αν χρειαστεί 
θα γίνουν κι εδώ άλλες σύντομες 
ακολουθίες. Η πρώτη 10.30 κλπ.
Σημειώνουμε ότι σ’ όλη την διάρ-
κεια της πανδημίας δεν επιτρέπε-
ται η επίσκεψη στις Ι. Μονές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες ας 
ερχόμαστε σε συνεννόηση με τους 
εφημερίους, δίχως να προβάλουμε 
παράλογες και εγωιστικές απαιτή-
σεις αλλά με πνεύμα αγάπης.
Ελάτε λοιπόν αδελφοί να ικετεύ-
σουμε τον Χριστό (και με μάσκα… 
δεν ενοχλείται ) να μας ελεήσει, 
απαλλάσοντας και μας, χάριν του 
ελέους Του προς τους εν ανάγκαις 
αδελφούς μας (όπου γής) που θα 
υποφέρουν πολλαπλάσια από μας.

Καλά Χριστούγεννα!
Ο Αργολίδος Νεκτάριος»
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OXI δα...
Θαρσείν χρη...
Με την ομπρέλλα ανοιχτή κόντρα στον άνε-
μο
Θ. Βοριάς, Το τρύπιο ταβάνι

Αναρωτιέμαι για ποιό πράγμα, ποιό ιδε-
ώδες, ποιά Πατρίδα θα αγωνίζονταν οι 
σύγχρονοι Έλληνες, κυρίως οι κακομαθη-
μένοι αμφισβητίες και οι καλομαθημένοι 
διανοούμενοι.

Θα έδιναν άραγε τον οβολόν τους, την άνεσή τους, τον 
χρόνο τους για να σταθούν κάτω από τη γαλανόλευκη ή θα 
έβρισκαν χιλιάδες προφάσεις για να καταστούν ριψάσπι-
δες και ν’ αποφύγουν το ύψιστο χρέος του έλληνα πολίτη 
"αμύνεσθαι περί Πάτρης";
Μεγάλα λόγια και ξύλινοι λόγοι από πολιτικάντηδες. Ιδε-
οληψίες και φαντασιώσεις από αρνητές των πάντων (-ένα 
πανί είναι η σημαία... δεν θα πεθάνουμε για μια καπιταλι-
στική χώρα... εγώ είμαι της εναλλακτικής θητείας και χορ-
τοφάγος...κλπ).
Οι διάφοροι "στρατευμένοι" σε διάφορα (από ΜΚΟ μέχρι 
Φιλίες με δικτατορικά καθεστώτα) αρνούνται να επι-συ-
στρατευθούν για την Ελλάδα.
Οι πολιτικοί κατηγορούν ο ένας τον άλλον για προδοσία, οι 
διεθνολόγοι για μειοδοσία, οι κομμουνιστές για ανάμειξη 
της CIA, ενώ οι ελίτ του Κολωνακίου ετοιμάζουν φιέστες 
συμ-παράστασης στην Ιστορία (sic).
Άπαντες περιμένουν μία/κάποια λύση την οποία δεν θα 
χρεωθούν οι ίδιοι και κυρίως η οποία (όποια κι αν είναι) θα 
τους επιτρέψει να συνεχίσουν να κάνουν κριτική.
Οι μετα-έλληνες της Μεταπολίτευσης και του θολού με-
ταδομισμού έχουν ξεχάσει τις αρετές των Ελλήνων (από 
την Αρχαιότητα μέχρι το 1821 και το 1940) και απλώς τις 
πουλάνε μισοτιμής σαν ρεπλίκες ή σαν σουβενίρ (ποιανού 
άραγε;), για μιά δεκάρα μικρομεσαίας επιβίωσης, στους 
τουρίστες στο Μοναστηράκι.
Να βγούνε από τη μακαριότητα της αξιοποίησης του κλέ-
ους των προγόνων, να εγκαταλείψουν την αμπελοφιλοσο-
φία στα καφενεία και τις δήθεν μάχες στις διαδηλώσεις, 
την αυταρέσκεια και την αυτοεπιβεβαίωσή τους;
ΟΧΙ δα...
Δεν είναι λοιπόν μόνον η Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της.
Και τα παιδιά της τρώνε την Ελλάδα...

ΥΓ. Απορία: οι επαγγελματίες "δικαιωματίες" και οι κατά πε-
ρίπτωση "αλληλέγγυοι" με ποιάν πλευρά τάσσονται;

Του Γιάννη Του Γιάννη 
Πανούση,Πανούση,  
καθηγητή καθηγητή 
Εγκληματολογίας Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο στο Πανεπιστήμιο 
ΑθηνώνΑθηνών

Παραμένουν οι δημοσιεύσεις στον 
περιφερειακό Τύπο

Ψηφίστηκε η παράταση. Οι Ενώσεις επιμένουν για μόνιμη χωρίς αστερίσκους και ημερομηνίες λήξης
Ψηφίστηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βου-
λή η τροπολογία (άρθρο 156) για παράτα-
ση στην υποχρεωτικότητα δημοσίευσης 
διακηρύξεων στον περιφερειακό τύπο 
μέχρι την 1.1.2022.
Όπως ανακοινώθηκε από την Ένωση 
Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου «Δεν πα-
νηγυρίζουμε, δεν εφησυχάζουμε και – κυ-
ρίως - δεν αποκλίνουμε του στόχου μας 
που είναι η ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ των 
δημοσιεύσεων χωρίς αστερίσκους και 
ημερομηνίες λήξης. 
Μπορεί, έστω και στο «παρά ένα» να δό-
θηκε παράταση στο αυτονόητο, ωστόσο 
-για μια ακόμη φορά- διερωτόμαστε γιατί 
δεν δίδεται ένα μόνιμο τέλος στις παρατά-
σεις επί παρατάσεων σε ένα θέμα που θα 
‘πρεπε να έχει λυθεί εδώ και χρόνια. 
Μια μάχη κερδήθηκε, ωστόσο έχουμε 
μπροστά μας κι άλλες, μέχρι το αυτονόητο 
να γίνει δεδομένο!».
Εντωμεταξύ, την Παρασκευή ο πρόεδρος 
της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύ-
που Αντώνης Μουντάκης συμμετείχε σε 
ευρεία τηλεδιάσκεψη στην οποία συμ-
μετείχαν ακόμη ο Υπουργός Εργασίας 
Γιάννης Βρούτσης, ο υφυπουργός παρά 
τω πρωθυπουργό Στέλιος Πέτσας και οι 
πρόεδροι όλων των Ενώσεων Περιφερει-
ακού και Κλαδικού Τύπου, όπου συζητή-
θηκε το θέμα του ΕΔΟΕΑΠ και τέθηκαν 
πολλά αιτήματα από τους εκπροσώπους 
των Ενώσεων, με κυριότερο την καθολι-
κή εξαίρεση του Περιφερειακού Τύπου 
από τον συγκεκριμένο Οργανισμό με τον 
οποίο άλλωστε, ουδεμία σχέση είχε εδώ 
και χρόνια.
Επίσης, τόνισε ότι επιβάλλεται ο ανα-
σχεδιασμός του ειδικού προγράμματος 

ενίσχυσης του Περιφερειακού Τύπου, ως 
αντιστάθμισμα στην επιβολή του 2% κα-
θώς σε περίπτωση που χρηματοδοτηθούν 
μόνο οι θέσεις πλήρους απασχόλησης θα 
μείνουν εκτός το σύνολο των εβδομαδιαί-
ων εφημερίδων, αλλά και η πλειοψηφία 
των ημερήσιων.  
Ο κ. Μουντάκης υπογράμμισε ακόμη ότι 
είναι επιβεβλημένη η ρύθμιση των οφει-
λών των ετών 2018-2020 σε 120 δόσεις, 
όπως και ο συμψηφισμός των ασφαλιστι-
κών εισφορών που οι εφημερίδες έχουν 
πληρώσει στον ΕΦΚΑ και τώρα απαιτεί ο 
ΕΔΟΕΑΠ. 
Αναφερόμενος στα «παγιωμένα» εδώ και 
χρόνια ζητήματα του κλάδου, ο κ. Μου-
ντάκης ζήτησε από τον κ. Πέτσα να δοθεί 
ένα τέλος στις συνεχείς παρατάσεις των 
δημοσιεύσεων υποχρεωτικού χαρακτήρα 
(διακηρύξεις, προκηρύξεις κ.α.) στο Περι-

φερειακό Τύπο, με την μόνιμη διατήρηση 
τους, καθώς οι μικρές παρατάσεις δημι-
ουργούν κλίμα αβεβαιότητας στον κλάδο 
και παράλληλα αποτρέπουν κάθε σχεδια-
σμό στις επιχειρήσεις μας.
Τόσο ο κ. Βρούτσης όσο και  κ. Πέτσας δι-
ατύπωσαν τον προβληματισμό τους σχε-
τικά με την εργοδοτική εισφορά του 2%, 
ενώ δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει μεταξύ 
τους συνεργασία για να συζητηθούν και 
να δρομολογηθούν λύσεις στα αιτήματα 
των Προέδρων των Ενώσεων Περιφερει-
ακού και Κλαδικού Τύπου για θέματα που 
αφορούν τον ΕΔΟΕΑΠ.
Απαντώντας στον πρόεδρο της Ε.Ι.Ε.Τ., 
όσον αφορά τις μεγάλες καθυστερήσεις 
στις εξοφλήσεις δημοσιεύσεων από Δή-
μους και Περιφέρειες, ο κ. Πέτσας δεσμεύ-
τηκε ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εσωτερικών, το θέμα θα λυθεί άμεσα. 

Προβληματίζει η συμπεριφορά ορισμένων τσιγγάνων

Τ
α παράπονά του προς 
τον Αναγνώστη με-
ταβίβασε έμπορος σι-
δηρών από το Άργος, 

αφού όπως μας είπε, η αστυνομία 
δεν κάνει κάτι να εμποδίσει τους 
τσιγγάνους εκείνους που κλέβουν 
μεταλλικά αντικείμενα από επιχει-
ρήσεις και τα σπρώχνουν σε κλε-
πταποδόχους.
Η συμπεριφορά ορισμένων τσιγ-
γάνων έχει καταντήσει «επιδημία» 
αφού πλήττει όλο και περισσότε-
ρους επιχειρηματίες που βλέπουν 
μεταλλικά εξαρτήματα και προϊό-
ντα μετάλλου γενικότερα να κά-
νουν φτερά. Δυστυχώς η παραβα-
τικότητα αυτή ενισχύεται και από 
τους αποδέκτες αυτών των προϊό-
ντων κλοπής, γιατί αν δεν υπήρ-
χαν αυτοί τα κλοπιμαία δεν θα απο-
κτούσαν καμία εναλλακτική αξία.
Παράλληλα, με τις αντιδράσεις των 
θυμάτων, υπάρχει κίνδυνος έξα-

ψης του ρατσισμού που θα συμπα-
ρασύρει και εκείνους τους Ρομά 
που έχουν ενταχθεί στις τοπικές 
κοινωνίες και βγάζουν το ίδιο τί-
μια με τους υπόλοιπους έλληνες το 
ψωμί τους. Δεν μπορεί μια μερίδα 
του πληθυσμού της χώρας να αρ-
κείται στην ατιμώρητη παραβατι-

κότητα και στις κρατικές ή κοινοτι-
κές συνδρομές. Η ένταξή τους στην 
κοινωνία είναι κάτι περισσότερο 
από αναγκαία. Φυσικά θα πρέπει 
να προστατευτούν τα έθιμα και οι 
παραδώσεις τους, χωρίς ωστόσο 
την δημιουργία Γκέτο, στα οποία 
μόνο η εγκληματικότητα ανθεί.
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Αναστάσιος Κουτρουφίνης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Άργους 52  Ναύπλιο 21100
τ.: 27520 26265  κιν.  6979 412538

email: takoutr@gmail.com 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Aναστάσιος Κουτρουφίνης

Μεταπτυχιακό 
στα Μεταβολικά νοσήματα 

των οστών – Οστεοπόρωση

Μετεκπαίδευση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ας ιδούμε τα πράγματα αλλιώς…

της Φωτεινής Αργείτου – Τζαμαλούκα*

Ό ταν λέμε Γιορτές εννοούμε 
τα Χριστούγεννα.
Στο τέλος τής χρονιάς μας 

πιάνει ένας πυρετός δραστηριότη-
τας. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε 
καλά, όσοι είμαστε υγιείς ατομικά 
και οικογενειακά, έχουμε μια «έντι-
μη πενία» και δεν υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα, κοινωνικά, εθνικά, τε-
λοσπάντων κάποια στενοχώρια που 
μας βαραίνει.
Οικογένειες ετοιμάζονται να σμίξουν 
αυτές τις ημέρες, θα ταξιδέψουν, συ-
γυρίζουν τα σπίτια τους, θα βγούν 
για ψώνια, στολίδια, δώρα, προσέχο-
ντας να μην ξεχάσουμε κανέναν από 
τους δικούς μας, οι γιαγιάδες φτειά-
χνουν (κουραμπιέδες, μελομακάρο-
να, δίπλες) τα γλυκά των ημερών, θα 

θυσιαστούν και αθώες γαλοπούλες. 
Κανονίζουμε και το «ρεβεγιόν».
Ά, ναι, γεννήθηκε κι’ ο Χριστός, έρχε-
ται και ο Σάντα Κλάους, βγαί-
νουν και τα καλλικατζάρια που 
θα φύγουν με τον αγιασμό των 
υδάτων. Τα παιδιά χαίρονται 
που δεν έχουν σχολείο και οι 
μεγάλοι θα απολαύσουν μερι-
κές ημέρες αργίας.
Αυτά τα ωραία περιμένουν 
όλοι τις Γιορτές. Όλοι; Όχι. Η 
χαρά των ημερών δεν τους 
πιάνει όλους.
Υπάρχουν και αρκετοί που αυ-

τές τις ημέρες αυτοκτονούν. Άνθρω-
ποι μοναχικοί, δυσκολεμένοι, που 
βλέπουν το δικό τους αύριο «σαν 
αύριο να μην μοιάζη» που λέει κι ο 
Καβάφης! Οι πιο πολλές αυτοκτονίες 
σημειώνονται τα Χριστούγεννα.
Τα φετεινά Χριστούγεννα έχουν κά-
ποιες διαφορές. Τα παιδιά έχουν ξε-
χάσει τι θα ειπή Σχολείο, οι μεγάλοι 
«απολαμβάνουν» μια συνεχή αργία, 
υπάρχει μια οικονομική δυσπραγία, 
ρεβεγιόν δεν θα γίνη, δεν θα πάμε 
στην εκκλησία.
Η εξυπνάδα του ανθρώπου είναι να 
προσαρμόζεται στις εκάστοτε συν-
θήκες. Έχουμε περάσει και γιορτές 
μέσα σε Κατοχή, με πείνα, με κυνη-
γητά από ξένους και ντόπιους δυ-
νάστες. «Δόξα τῷ Θεῷ» δεν είμαστε 
έτσι τώρα. Μόνο λίγο κλεισμένοι στα 
σπίτια μας.
Και όμως έχει την «ομορφιά» της η 
κατάσταση. Έχει μια αισθητική. Πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη χρονιά οι 
άδειες πλατείες, οι άδειοι δρόμοι εί-
ναι κατάφωτοι. Τα Χριστουγεννιάτι-
κα δέντρα έχουν ανάψει παντού και 
απολαμβάνουμε, αν περπατήσουμε 
στην πόλη μας ή και στην τηλεόρα-
ση,  το όργιο των εορταστικών φω-
τισμών σ’ όλες τις μεγάλες πρωτεύ-
ουσες.
Ώ, τι ωραία που είναι!
Αισθητικά είναι όλα υπέροχα! Λίγο 
αλλόκοτα, λίγο θρίλερ! Οι δρόμοι 
έρημοι, δεν περνάει ψυχή, μπορού-
με να απολαύσουμε (επιτέλους) την 
αρχιτεκτονική των επιβλητικών κτι-
ρίων χωρίς την ενόχληση τών τρο-
χοφόρων, τού νυχτερινού πλήθους 
που ένοιωθαν «υποχρεωμένοι» να 
γυρίζουν από μπαράκι σε μπαράκι, 
για να γιορτάσουν την Γέννηση του 
Χριστού, έχοντας την ψευδαίσθηση 
ότι διασκεδάζουν.
Όλα τα μαγαζιά κλειστά. Όλα δε με 
ξένες ταμπέλες! Η ξενομανία των 
Ελλήνων δεν επιτρέπει επιγραφή 
στην υπέροχη γλώσσα μας. Είμαστε 
«Ευρώπη» βλέπετε.
Πάντα μας αρέσουν οι Χριστουγεν-
νιάτικες κάρτες, πού δείχνουν χιονι-

σμένα τοπία, χωριουδάκια κυρίως, με 
φωτισμένα τα μικρά τους παράθυρα.
Θα χιονίσει τα Χριστούγεννα άραγε; 
Δεν δείχνει. Και ο 
καιρός ανάποδος.
Κάθε χρόνο ο μή-
νας έμπαινε με 
τσουχτερό κρύο. 
Τα Νικολοβάρβα-
ρα πού λέγαμε!

Ούτε αυτή την χάρη δεν μας έκανε! 

Ούτε κανονικό χειμώνα δεν έχουμε.

Πάνε χρόνια που την παραμονή των 

Χριστουγέννων περνούσε την νύχτα 
από όλους τους δρόμους του Ανα-
πλιού μια υπέροχη Χορωδία, τρα-
γουδώντας το «Χιόνια στο καμπανα-
ριό, που Χριστούγεννα σημαίνουν». 
Ήταν μαγεία. Περιμέναμε ξύπνιοι 
να περάσουν. Καθώς προχωρούσαν 
και απομακρυνόταν η μελωδία, μας 
έπαιρνε ο ύπνος. Εντύπωση που 
πλούτισε τις αναμνήσεις μας. Τί θα 
θυμάται απ’ αυτές τις ημέρες η επό-
μενη γενιά;
Τώρα δεν θα ακουστούν ούτε τα 
Κάλαντα. Ούτε οι Καμπάνες. Αυτές 
έχουν σιγήσει εδώ και χρόνια για να 
μην ενοχλούνται οι Τουρίστες στα 
Τουριστικά καταλύματα γύρω από 
την Εκκλησία.
Τώρα μεγαλώσαμε όλοι.
Η μόνη ευχή: Να είμαστε όλοι καλά!

*Η Φωτεινή Αργείτου – Τζαμαλούκα  
είναι Φιλόλογος

Αισθητικά είναι 
όλα υπέροχα! Λίγο 

αλλόκοτα, λίγο 
θρίλερ! Οι δρόμοι 

έρημοι, δεν περνάει 
ψυχή, μπορούμε 
να απολαύσουμε 
(επιτέλους) την 

αρχιτεκτονική των 
επιβλητικών κτιρίων 

χωρίς την ενόχληση των 
τροχοφόρων και του 
νυχτερινού πλήθους 
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Η κκελέ στον αφεδρώνα;
5 ημερολόγια περιμένουν τους τυχερούς

Πρωτοχρονιά: Ο Λεωνίδας Καβάκος 
ερμηνεύει Μπαχ στην Επίδαυρο

Ειδική Διαδικτυακή Προβολή στις 17:00 και για 48 ώρες για τα 35 χρόνια του Φεστιβάλ Αθηνών 

Με μια εύθυμη οικογε-
νειακή ελληνοκυπριακή 
ιστορία από την «Απέ-
ναντι όχθη» του Βασίλη 
Καπετάνιου μας καλω-
σορίζει το ετήσιο ημερο-
λόγιο του Κέντρου Ειδι-
κών Θεραπειών.
Ο Χαμπής, με μακρινή 
καταγωγή από το Κρανί-
δι Αργολίδος, βοηθά την 
γυναίκα του Αντρούλα, 
με ρίζες από την Μυ-
τιλήνη, να ετοιμάσουν 
το γιορτινό τραπέζι στο 
Ξυλοφάγου  Λάρνακας. Μέσα από έντονα 
κωμικά γεγονότα προκύπτει το δραματικό 
ερώτημα, τι θέση θα λάβει η κεφαλή μας 

για να βλέπει τον κόσμο 
την νέα δεκαετία;
Οι πέντε πρώτοι που θα 
επικοινωνήσουν μαζί 
μας θα λάβουν από ένα 
ημερολόγιο με τίτλο “Η 
κκελέ στον αφεδρώνα;” 
Το ημερολόγιο εκδόθηκε 
από το «Κέντρο Ειδικών 
Θεραπειών: Βασίλης Ν. 
Καπετάνιος και συνερ-
γάτες». Στο εσωτερικό 
τετρασέλιδο φιλοξενεί-
ται αυτή η  ιστορία από 

την «Απέναντι όχθη» του Βασίλη Καπετά-
νιου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 27520 22257

Όλοι θυμόμαστε το κορυφαίο μουσικό 
γεγονός που άνοιξε τα φετινά Επιδαύρια 
στις 17 Ιουλίου, την κατανυκτική συ-
ναυλία του Λεωνίδα Καβάκου, ο οποίος 
στάθηκε μόνος του στην ορχήστρα του 
Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου για να 
ερμηνεύσει έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν 
Μπαχ. Ήταν μια εμβληματική στιγμή για 
τα 65 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας του 
Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου αλλά 
και για την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της 
Κατερίνας Ευαγγελάτου, που, με την πρό-
σκληση του κορυφαίου βιολονίστα στην 
Επίδαυρο, εγκαινίασε ένα διαφορετικό βί-
ωμα των φεστιβαλικών χώρων, μια αντι-
συμβατική «κατοίκησή» τους.
Καλωσορίζοντας εορταστικά το νέο έτος 
την Πρωτοχρονιά, το Φεστιβάλ προσφέ-
ρει για 48 ώρες την προβολή αυτής της 
μοναδικής συναυλίας, που έμεινε αξέχα-
στη σε όσους την παρακολούθησαν στην 
Επίδαυρο. Η συναυλία θα προβληθεί την 
Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Ιανουαρί-
ου στο διαδικτυακό κανάλι στο YouTube: 
Greek Festival και θα παραμείνει διαθέσι-
μη για 48 ώρες.
Στο μεγαλύτερο θεραπευτήριο του αρχαίου 

κόσμου, τόπο λατρείας του θεού Ασκληπι-
ού, ο Λεωνίδας Καβάκος μοιράστηκε μαζί 
μας μια σπάνια μουσική προσευχή. Σε μια 
εποχή που χρειαζόμαστε συλλογικά την 
ανάταση, το Φεστιβάλ διασχίζει το 2020 
χαρίζοντας στο Κοινό αυτή τη μυσταγωγι-
κή στιγμή –  σαν δώρο εξευμενισμού και 

ελπίδας για το 2021 που έρχεται.
Η προβολή της συναυλίας εγκαινιάζει 
έναν νέο κύκλο μεταδόσεων, που θα περι-
λαμβάνει σημαντικές συναυλίες και μου-
σικές παραστάσεις από το πρόγραμμα του 
2020. Το πλήρες πρόγραμμα προβολών θα 
ανακοινωθεί σύντομα.

Για τη συναυλία του Λεωνίδα Καβάκου 
στην Επίδαυρο έγραψαν χαρακτηριστικά:
«Μια τέτοια συνάντηση, στις συνθήκες 
της εποχής μας, μόνο δέος μπορεί να 
προκαλέσει σε όσους συμμετείχαν […] Το 
κοινό σχεδόν κρατούσε την αναπνοή του 
όσο ο Λεωνίδας Καβάκος στο κέντρο της 
ορχήστρας αναμετριόταν με τις παρτίτες 
και τις σονάτες του Μπαχ, χωρίς ηχητική 
ενίσχυση». (Σάκης Ιωαννίδης, Καθημερι-
νή, 21.07.2020).

«Η μουσική έκανε πάλι το θαύμα της, 
δημιούργησε ξανά δίχτυ ασφαλείας στις 
επιβεβλημένες αποστάσεις. Ο εξαίρετος 
σολίστας γνώριζε ότι ο χώρος και ο χρό-
νος είχαν βαθύνει λίγο περισσότερο την 
ευθύνη αυτού του κοντσέρτου. Δεν ήταν 
η αναμέτρηση με τα έργα του Μπαχ που 
επέλεξε να παρουσιάσει στο διψασμένο 
για μουσική κοινό, αλλά η δημιουργία 
ενός ξεχωριστού σύμπαντος για να χω-
ρέσει και να εξαϋλωθεί η αβεβαιότητα, η 
ανασφάλεια και η τραγική κοινή περιπέ-
τεια του πλανήτη». (Ζωή Λιάκα, Τα Νέα, 
20.07.2020).

Οι πρώτοι πέντε που θα 

επικοινωνήσουν μαζί μας 

θα λάβουν και από ένα 

Ημερολόγιο. Tηλέφωνο 

επικοινωνίας: 27520 22257
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Η επιχείρηση ΜΉΤΡΟΣΥΛΉΣ  Α.Ε., που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο των εξαγωγών φρέσκων φρούτων, στα 
πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιθυ-
μεί να προσλάβει Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Τροφίμων.

Περιγραφή Θέσης:
Οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας, επίβλεψη 
ποιότητας κατά την παραγωγή τελικού προϊόντος, 
παρακολούθηση συστήματος ποιότητας, εκτέλεση 
παραγγελιών.   

Προφίλ Υποψηφίου:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα. 
Ο χειρισμός Η/Υ, η εμπειρία σε συστήματα SAP  & η γνώ-
ση Αγγλικών θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα. 
Ηγετική και αποφασιστική προσωπικότητα.
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπροσω-
πικών σχέσεων.
Αναλυτική σκέψη ,με δυνατότητες προγραμματισμού και 
οργάνωσης.
Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.
Ευελιξία σε εναλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος βάση 
των αναγκών του τμήματος.

Παροχές Εταιρείας:
Σταθερό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Δυνατότητες εξέλιξης. 

 Αποστολές βιογραφικών: mail@mitrosilis.gr

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους 
που πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης ώστε να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 

Η επιχείρηση ΜΉΤΡΟΣΥΛΉΣ  Α.Ε. ,που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο των φρέσκων φρούτων, στα πλαίσια 
της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να 
προσλάβει Υπάλληλο για την στελέχωση του ΛΟΓΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ. 

Περιγραφή Θέσης :
Μηχανογραφημένο λογιστήριο διπλογραφικών 
βιβλίων.

Προφίλ Υποψηφίου:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα. 
Η εμπειρία σε συστήματα ERP και ειδικά η γνώση προ-
γράμματος SAP θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
Άριστος χειρισμός Η/Υ, πολύ καλή γνώση MS Office.
Καλή γνώση Αγγλικών.
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπρο-
σωπικών σχέσεων.

Αναλυτική σκέψη, με δυνατότητες προγραμματισμού και 
οργάνωσης.
Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.
Ευελιξία σε εναλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος βάση 
των αναγκών του τμήματος.

Παροχές Εταιρείας:
Σταθερό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολές βιογραφικών: email:  mail@mitrosilis.gr  

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους 
που πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης ώστε να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 

Τουριστική προβολή της Περιφέρειας
Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2021 
αποτέλεσε το αντικείμενο της συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Τουρι-
σμού υπό την αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Άννα Καλογεροπούλου και με τη 
συμμετοχή παραγόντων του επιχειρηματικού και τουριστικού κόσμου της Περι-
φέρειας.
Όπως σημείωσε η αντιπεριφερειάρχης, ο σχεδιασμός των δράσεων του προγράμ-
ματος της Τουριστικής Προβολής για το 2021 έχει γίνει με γνώμονα τη σχέση κό-
στους και οφέλους, είναι δε προσαρμοσμένος “στα νέα δεδομένα  που έχει επιφέρει 
η συγκυρία του κορωνοϊού, τις προτάσεις των φορέων και των επαγγελματιών 
του τουρισμού και την παρακολούθηση των τάσεων στην παγκόσμια τουριστική 
αγορά”. Και συνέχισε:
Από την πλευρά τους, η συμμετασχόντες αναφέρθηκαν στη δύσκολη περίοδο που 
διανύει η χώρα, επισημαίνοντας τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού ως απα-
ραίτητης προϋπόθεσης για την επιτυχία του προγράμματος Τουριστικής Προβολής, 
το οποίο δήλωσαν ότι αποδέχονται.
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Του Θοδωρή Καραουλάνη, www.euractiv.gr

Τ
ο CESME είναι ένα καινοτόμο 
έργο υποδομής και προετοιμα-
σίας, που χρηματοδοτείται από 
το Interreg Europe με πόρουςν 
της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, 

με στόχο να επιτρέψει σε Μικρές και 
Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) να μετα-
τρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν σε ευκαιρίες.
Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η 
έννοια της κυκλικής οικονομίας, που 
αποτελεί βασική παράμετρο της Πράσι-
νης Οικονομίας και της Πράσινης Ανά-
πτυξης. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται 
η μετάβαση από μία γραμμική σε μία 
κυκλική οικονομία, όπου όλες οι εκροές 
μιας παραγωγικής διαδικασίας επανα-
χρησιμοποιούνται αποτελώντας εισροές 
σε μια άλλη παραγωγική διαδικασία.
Γιατί «τρέχει» το CESME με έμφαση 
στην κυκλική οικονομία και στόχο 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
Η πράσινη ανάπτυξη μπορεί πραγμα-
τικά να προσφέρει σημαντικά οφέλη, 
ωστόσο, οι εξελίξεις πολλές φορές φαί-
νεται να αφορούν πολλές φορές μόνο 
τους κυβερνώντες και όσους έχουν επα-
φή μαζί τους, τις μεγάλες επιχειρήσεις 
και οργανισμούς. Αλλά λέγεται συχνά, 
ειδικά, για παράδειγμα για την ανακύ-
κλωση και την ορθολογική χρήση των 
πόρων, ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί 
να έχει επιτυχία αν δεν το αγκαλιάσουν 
οι πολίτες. Και στον κόσμο των επιχει-
ρήσεων το αντίστοιχο ισχύει για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά 
στη χώρα μας που βρίσκεται στην περι-
φέρεια της Ευρώπης, όπου λαμβάνονται 
οι αποφάσεις και τρέχουν πιο γρήγορα 
οι εξελίξεις.
Για αυτό και η Πολιτική Συνοχής της 
ΕΕ δίνει έμφαση στην ενίσχυση των μι-
κρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ειδικά 
στις λιγότερο αναπτυγμένες ή στις πιο 
μακρινές από το κέντρο περιφέρειες. 
Και επίσης δίνει έμφαση σε πράσινες 
δράσεις. 
Ειδικά στον τομέα της κυκλικής οικονο-
μίας, όπως άλλωστε όπως αναφέρεται 
στην κοινοτική νομοθεσία για τις μικρές 
επιχειρήσεις , οι υπεύθυνοι χάραξης πο-
λιτικής πρέπει να κατανοήσουν πλήρως 
τις δυνατότητες της πράσινης οικονο-
μίας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει οι 
υπεύθυνοι να γνωρίζουν καλά και να 
παρακολουθούν τα εμπόδια που αντι-
μετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις όσον αφορά το «πρασίνισμά» τους, 
δηλαδή την εισαγωγή πιο φιλικών στο 
περιβάλλων προϊόντων, διαδικασιών 
παραγωγής, επιχειρηματικών πρακτι-
κών και υπηρεσιών.
Η κυκλική οικονομία είναι μια βασική 

ιδέα της πράσινης οικονομίας, που βα-
σίζεται περισσότερο στη βελτιστοποίηση 
ολόκληρων των συστημάτων παρά στα 
επιμέρους ξεχωριστά μέρη τους. Για 
αυτό έχουν δημιουργηθεί στρατηγικές 
συμμαχίες μεταξύ μεγάλων οργανισμών 
υποστήριξης ( Ίδρυμα Ellen MacArthur, 
εταιρεία McKinsey κ.λπ). Αλλά τις πε-
ρισσότερες φορές μόνες ευνοημένες 
ήταν εν τέλει οι πολυεθνικές επιχειρή-
σεις, οι οποίες βρίσκονταν ήταν στην 
πρώτη γραμμή των εξελίξεων  και της 
εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας. Οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σπάνια έχουν 
την ίδια πρόσβαση σε δίκτυα γνώσης 
για να ενημερώνονται για νέες τεχνο-
λογίες ή να επικοινωνούν με πιθανούς 
πελάτες ή επενδυτές. Είναι επομένως 
σημαντικό να βοηθηθούν οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ μπορούν να 
εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες των κυ-
κλικών αλυσίδων αξίας.

Πως βοηθά στην πράξη το CESME;
Το έργο CESME που χρηματοδοτείται 
από το Interreg Europe με πόρους της 
Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ,  αντιμετωπί-
ζει την ένταξη των ΜΜΕ στην κυκλική 
οικονομία, μέσω διαπεριφερειακών συ-
ναντήσεων που εντοπίζουν καλές πρα-
κτικές που στοχεύουν στην εξέταση του 
τρόπου με τον οποίο οι καλύτερες περι-
φερειακές και τοπικές αρχές και οργανι-
σμοί ανάπτυξης επιχειρήσεων μπορούν 
να βελτιώσουν τα σχετικά μέσα πολιτι-
κής και να σχεδιάσουν πακέτα υποστή-
ριξης για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να 
εισέλθουν στην κυκλική οικονομία. 
Αυτή η επίσημη περιγραφή «κρύβει» 
στην πραγματικότητα και την ουσία: οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν τη γνώ-
ση και τα εργαλεία να βοηθήσουν τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τόπο 
τους… Η ανταλλαγή εμπειριών και κα-
λών πρακτικών από διάφορες χώρες σε 
τοπικά στελέχη παίζει κρίσιμο ρόλο για 
αυτό.
Αλλά παράλληλα το CESME δημιουργεί 
και εργαλεία που μπορούν να χρησιμο-

ποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Για παράδειγμα, πολύ χρήσιμο είναι ένα 
εργαλείο ανάλυσης της απόδοσης μιας 
επένδυσης, εξειδικευμένου στον χώρο 
της Κυκλικής Οικονομίας.  Στο CESME 
το ονόμασαν Circular Economy Toolkit.  
Με το απλό αυτό εργαλείο μπορεί κανείς 
να ποσοτικοποιεί τα οικονομικά και κοι-
νωνικά οφέλη των αλυσίδων αξίας της 
κυκλικής οικονομίας. Ακόμη, η συνερ-
γασία CESME δημιούργησε μια σχετική 
Λευκή Βίβλο  που καθοδηγεί τις ΜΜΕ 
βήμα προς βήμα στην κυκλική οικονο-
μία, η εταιρική σχέση CESME ελπίζει να 
εισαγάγει νέες κυκλικές πρωτοβουλίες 
που στοχεύουν τις ΜΜΕ. 
Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν ήταν απλώς 
τα παραδοτέα ενός έργου, μέσω της δια-
σύνδεσης με τις άλλες χώρες που προω-
θεί το Interreg,  θα υλοποιηθούν και θα 
δοκιμαστούν για ανατροφοδότηση και 
προσαρμογή, ώστε να είναι αναπαρα-
γώγιμα εργαλεία σε ολόκληρη την ΕΕ, 
καθώς και να παρακολουθούνται από 
τον αναμενόμενο αντίκτυπό τους. Τέ-
λος, αυτό θα οδηγήσει στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των μέσων πολι-
τικής που αντιμετωπίζουν οι εταίροι του 
έργου. Εν τέλει το έργο CESME θα πα-
ρέχει έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη 
των στόχων. 
Ο Ιάκωβος Σαρηγιάννης, μέλος της 
ομάδας έργου και Διευθυντής της ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗΣ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη μιλά για 
το έργο και τον τρόπο με τον οποίο μπο-
ρεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη δρά-
σεων που αφορούν τη διαχείριση των 
αποβλήτων: «Η χρηματοδότηση του έρ-
γου γίνεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα InterregEurope, ασχολείται με το 
θέμα της κυκλικής οικονομίας. Επικεφα-
λής εταίρος στο ξεκίνημα του έργου ήταν 
το κέντρο επιχειρηματικής ανάπτυξης 
της βόρειας Δανίας, αποχώρησε μετά τα 
δύο χρόνια υλοποίησης του έργου και 
μας προτάθηκε σαν αναπτυξιακή εταιρία 
της ανατολικής Θεσσαλονίκης να είμα-
στε επικεφαλής. Στο έργο συμμετέχουν 
10 φορείς από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Από 

την περιοχή της Ρέτζια Εμίλα συμμετέχει 
τοπικός αναπτυξιακός οργανισμός και 
παράλληλα ο Μητροπολιτικός Δήμος της 
Μπολόνια, φορείς από την Ουαλία, από 
την Βουλγαρία, την Φιλανδία καθώς και 
ένας αυτοδιοικητικός φορέας από την 
Δανία και από την Ελλάδα εκτός από μας 
συμμετέχει και η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας έρ-
χεται να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα 
τρόπο λειτουργίας της παραγωγικής δι-
αδικασίας που στηρίζεται στην γραμμική 
οικονομία η οποία δεν είναι τίποτα άλλο 
από το ότι ψάχνουμε να βρούμε πρώτες 
ύλες, να τις μεταφέρουμε, να μπούμε 
στην παραγωγική διαδικασία, να τις προ-
ωθήσουμε στην κατανάλωση και στο τέ-
λος να τις απορρίψουμε. Εκεί έρχεται το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα InterregEurope 
το οποίο θέλει να επηρεάσει τα χρηματο-
δοτικά εργαλεία σε περιφερειακό επίπε-
δο. Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας 
έχουμε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. 
Μια κατηγορία επιχειρήσεων είναι οι 
επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται με 
την διαχείριση των αποβλήτων. Είναι 
αυτές οι οποίες αναζητούν απόβλητα 
τα οποία στη συνέχεια προσπαθούν να 
τα αξιοποιήσουν.  Η δεύτερη κατηγορία 
επιχειρήσεων που αφορά σχεδόν όλες 
τις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους  
είναι η προσπάθεια να εντάξουν την έν-
νοια της κυκλικής οικονομίας μέσα στην 
παραγωγική τους διαδικασία, από τον 
σχεδιασμό τους μέχρι και την διαχείριση 
των αποβλήτων τους. Όταν λέμε παρέμ-
βαση στον σχεδιασμό σχεδιάζουμε ένα 
προϊόν για να μπορεί να ζήσει παραπά-
νω από ότι μέχρι σήμερα. Το σχεδιάζου-
με έτσι ώστε να μπορεί να συντηρηθεί με 
απλά λόγια. Στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας μπορούμε να την συναντή-
σουμε στην παραγωγή δομικών υλικών, 
είναι η αγροδιατροφική αλυσίδα και ο 
τουρισμός.»

Πως δούλεψε το CESME στην Ελ-
λάδα;
Η Χρυσάνθη Κισκίνη, Εκπρόσωπος 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας μιλά για την ανάγκη στήριξης 
της κυκλικής οικονομίας στις Περι-
φέρειες μέσω των χρηματοδοτούμε-
νων προγραμμάτων: «Το έργο CESME  
“CircularEconomy for SMEs”, όπως 
αποδεικνύει και ο τίτλος του στοχεύει 
στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων σε ότι αφορά την υιοθέτηση 
δράσεων κυκλικής οικονομίας. Η ανά-
γκη μετάβασης από το γραμμικό μοντέλο 
ανάπτυξης στο κυκλικό μοντέλο είναι 
επιτακτική, με δεδομένο ότι η κυκλική 
οικονομία στοχεύει στη διατήρηση της 

οικονομικής αξίας των προϊόντων, των 
υλικών και των πόρων για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα στη 
μείωση της παραγωγής αποβλήτων. Η 
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας 
δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητας των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν 
και την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικο-
νομίας, και ειδικότερα μέσα από το περι-
φερειακό επιχειρησιακό της πρόγραμμα 
το γνωστό σε όλους μας ΠΕΠ προσπαθεί 
να ενισχύσει τις επιχειρήσεις έτσι ώστε 
να αναγνωρίσουν τις προκλήσεις και 
τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και να 
υιοθετήσουνε  προϊόντα, διαδικασίες και 
πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. 
Μία από τις καλές πρακτικές που ξεχώ-
ρισε ήταν μία μονάδα που παράγει βιοα-
έριο και βρίσκεται στον Λαγκαδά.»
Ο Γιώργος Κεφαλάς, κτηνοτρόφος και 
μέτοχος της «Βιοαέριο Λαγκαδά» μας 
μιλά για την πρότυπη μονάδα βιοαερίου 
και τα οφέλη της στην τοπική κοινω-
νία, μέσα από διαδικασίες και δράσεις 
κυκλικής οικονομίας: «Η «ΒΙΟΑΕΡΙΟ 
ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε.» είναι μία πολυμετοχική 
εταιρία η οποία έχει συσταθεί από δεκα-
έξι κτηνοτρόφους της περιοχής και ένα 
νομικό πρόσωπο, μια εταιρία συμβού-
λων. Είναι ένας σταθμός συμπαραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας 
από αναερόβια χώνεψη κτηνοτροφικών 
και γεωργικών αποβλήτων. Η Βιοαέριο 
Λαγκαδά είναι ένα παράδειγμα κυκλι-
κής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης 
στην πράξη. Καλλιεργούμε τη γεωργική 
γη της περιοχής, από αυτή παράγουμε 
ζωοτροφές με τις οποίες εκτρέφουμε τα 
παραγωγικά μας ζώα, παράγουμε γάλα 
και κρέας, τρόφιμο δηλαδή για ανθρώπι-
νη κατανάλωση. Τα κτηνοτροφικά από-
βλητα από αυτή τη διαδικασία, η κοπριά 
δηλαδή σε υγρή και στερεή μορφή έρχο-
νται εδώ στην μονάδα αναερόβιας χώ-
νευσης. Το κύριο προϊόν είναι η ηλεκτρι-
κή ενέργεια η οποία πωλείται στο δίκτυο, 
και η θερμική ενέργεια και το υποπροϊόν 
είναι το χωνεμένο οργανικό υπόλειμμα, 
η χωνεμένη κοπριά σε απλά ελληνικά 
η οποία επαναχρησιμοποιείται για την 
οργανική λίπανση των χωραφιών μας 
υποκαθιστώντας χημικά λιπάσματα και 
μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα 
αυτής της δραστηριότητας. Μπορούμε 
να κάνουμε πράγματα με βιώσιμο τρόπο, 
να πετύχουμε αειφορία στην πράξη και 
μέσα από αυτό να επωφεληθούμε και οι-
κονομικά αλλά και κυρίως να ωφεληθεί 
η τοπική κοινωνία.»

CESME: Κυκλική Οικονομία
για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μπορούν οι τοπικές αρχές να βοηθήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις να γίνουν πιο πράσινες;
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Παλιά Χριστούγεννα 

Ήρθαν μέσα στην 
άνοιξη 
του χειμώνα...
θέλουν ζεστασιά 
στοργή...
Λίγο ήθελα 
να ακολουθήσω 
τα βήματα τους ...

Να νιώσω 
τις ανάσες τους ...
πού έχουν κρύψει 
τις αγωνίες τους;;
έχουν 

αποθηκευμένη
αγάπη!!
όταν θυμώνουν 
τη χρησιμοποιούν 
...

Πάντοτε έχουν 
χαρά!
Αυτό μας λείπει ...
Μίλησέ μου...
εκείνα τα χρόνια 
ήταν γεμάτες 
Οι αγκαλιές μας !

Μόνο λίγα 
κρατούσαμε ...
την υπομονή ...
την ελπίδα ...
να έρθουν
τα Χριστούγεννα !

Και η αγάπη 
ζέσταινε τις 
παγωμένες 
νύχτες μας ..

Ιωάννης Σκούρας
1 - 12- 2020

Χριστούγεννα

Όσο μεγαλώνουμε…

ποτέ δεν μοιάζουν

τα Χριστούγεννα.

Στην πρόσθεση 

ή στην αφαίρεση

της ζωής,

στην πρόσθεση

ή στην αφαίρεση

της ψυχής,

πάντα κάτι λείπει !!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης 

Μοίρα γραμμένη στα 

αστέρια          

Το πεπρωμένο να μη φοβάσαι 

γιατί ότι κι αν είναι  να σου συμβεί 

ακόμα κι αν προσωρινά χάσει το 

δρόμο 

στο τέλος θα έρθει και θα σε βρει

Να το αποφύγεις δεν θα μπορέσεις 

γι’ αυτό θα πρέπει να το αποδεχτείς

Είναι η μοίρα ,το ριζικό μας 

που στα αστέρια έχει γραφτεί

Νανά Μπροδήμα. Ποιητική συλλογή 

«Στα απόκρυφα μονοπάτια της καρδιάς» 

εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014

Τα κουρεία, ως τόπος συνάντησης και ανταλλαγής πληροφο-
ριών και απόψεων, ήσαν (τώρα, δυστυχώς, λιγότερο), χωρίς 
υπερβολές, η σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου. Συζητούνταν τα 
πάντα, ακουγόταν η γνώμη του καθενός, δεν κρυβόταν τίπο-
τα. Εκεί γίνονταν και οι μεγάλες πλάκες…
Δειγματοληπτικά και χωρίς να δίνω παραπάνω στοιχεία, από 
όσο επιτρέπεται, παραθέτω δυο περιστατικά που συνέβησαν 
σε κουρεία του Άργους, τον καιρό που είχα μαλλιά και κου-
ρευόμουν κι εγώ εκεί… Δυστυχώς και οι δυο «ήρωες» των 
ιστοριών δεν πρόλαβαν να χαρούν την σύνταξή των. Το τσι-
γάρο τον ένα και το ούζο τον άλλον τους «έστειλαν» πριν την 
ώρα τους…

Κουρείον Στυλιανού Μπέτσου 
Ο Στέλιος ο Μπέτσος (που είχε το κουρείο του επί της οδού 
Βασιλίσσης Σοφίας) έχει καθίσει στην καρέκλα τον Αχιλλέα 
τον Καλαντζή και τον ξυρίζει. Εκεί που του έχει ξυρίσει το ένα 
μάγουλο, μιλημένος από την παλιοπαρέα, τον σκουπίζει και 
του λέει:
-Σήκω, τελειώσαμε!
-Μα δεν τελειώσαμε…
-Τελειώσαμε και κουβέντες δεν θέλω!
Μια άλλη μέρα, ενώ ξύριζε κάποιον, περνά απ’ έξω ο Αχιλλέας:
-Καλημέρα Στέλιο.
-Καλημέρα μάστορα, που πας;
-Κατά την αγορά.
-Να σου δώσω, όπως περνάς από του Κράντου, να πάρεις 
έναν φελλό..
-Τι να τον κάνεις το φελλό;
-Γιατί μου είπε ο Σχοινοχωρίτης (σ.σ. ο Ντίνος, ο δάσκαλος 
οδήγησης) πως στο μπάνιο κάνεις μπουρμπουλήθρες, χάνεις 
αέρα…
-Ρε άει στον αγύριστο!
Όπως ήταν φυσικό, υπήρξε συνέχεια…
Μπαίνει στο κουρείο, κάποιες μέρες μετά, ένας χωρικός, έχο-
ντας ένα αρνί στην πλάτη. 
-Ο κύριος Στέλιος;
-Μάλιστα.
-Ο κουρέας;
-Μάλιστα.
-Παρ’ το και κούρευ’ το! Και αμολάει το αρνί πάνω στην πο-
λυθρόνα!!!
Η συνεχεία σε ρυθμούς αστυνομικής ταινίας:
Ο Στέλιος τραβάει μια κλωτσιά στο αρνί, που σκάει στην τζα-
μαρία και τα κάνει μαντάρα. Ταυτόχρονα απλώνει το χέρι στο 
ξουράφι και φωνάζει στο βλάχο:
-Σ’ έσφαξα κέρατα! Και τον παίρνει στο κατόπι. Η καταδίωξη 

έληξε, ευτυχώς αναίμακτα, στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, 
λόγω λαχανιάσματος.
Όπως μαθεύτηκε, ο χωρικός είχε περάσει λίγο πριν, από το 
καφενείο του Μπάμπη Σιαχάμη, δίπλα στης Βασίλαινας, όπου 
βρισκόταν με παρέα ο Αχιλλέας Καλαντζής, και ρώτησε αν 
ενδιαφέρεται κάποιος ν’ αγοράσει το αρνί. Ο Αχιλλέας, που 
την «φύλαγε» του κουρέα, εκδήλωσε ενδιαφέρον αλλά τού 
ζήτησε να το πάει πρώτα να το… κουρέψει. Και τον έστειλε 
στον Μπέτσο…

Κουρείον Β΄ (εδώ δεν δίνω στοιχεία)
Έχει πάει εκεί για κούρεμα ο φίλος μου, ο δάσκαλος μουσικής 
και τυπογράφος, Μίμης Πουλής. Ο κουρέας ορεξάτος, είχε κο-
πανήσει και τα ούζα του και ήτανε… σένιος. Εκείνη την ημέρα, 
ήμερα παζαριού, πέρασαν διάφοροι να τον χαιρετίσουν (τον 
κουρέα). Ζεστές χαιρετούρες, μερικές φορές και αγκαλιές και 
θερμά λόγια:
-Μίμη χαθήκαμε!
-Ρε, το φίλο μου!
-Σαν τα χιόνια!
Μόλις φεύγανε και τους ξεπροβόδιζε, μετά τις φωναχτές ευχές 
για καλό δρόμο και για νέα συνάντηση σύντομα, ο έτερος… 
Μίμης, που καθόταν στην καρέκλα, τον άκουγε να λέει σιγανά:
-Ρε άει και γαμήσου!
-Ρε, του λέει με απορία, πρώτα τους αποχαιρετάς και με τα 
τους δίνεις την… ευχή;
-Γιατί, μήπως κουρεύονται σε μένα; η απάντηση…
Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τελειώνει και το κούρεμα του 
Πουλή, που κινάει να φύγει.
-Άντε γειάάά!.
-Στο καλό Μίμη μου! Και τον ξεπροβοδίζει.
Ο Πουλής προχωράει λίγα μέτρα και απότομα γυρνάει πίσω 
προς τον κουρέα, που καθόταν στην πόρτα και τον αγνάντευε.
-Επίσης! του φωνάζει. 
-Τι επίσης, Μίμη μου; 
-Αυτό που μου ευχήθηκες!
________________________
Έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο μου «Παλιές Ιστορίες (που βγά-
ζουν γέλιο)», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ερωδιός». Το 
βιβλίο βραβεύτηκε ως «Βιβλίο Χρονιάς» (2019) από τον Ελλη-
νικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας.
…………………….
Η φωτογραφία είναι από το λεύκωμα του Γιώργου Αντωνίου 
«Ένας αιώνας εμποροβιοτέχνες του Άργους», εκδόσεις «Δ. Μα-
γκλάρας και Σία Ε.Ε.»

Πλάκες κουρείων & κουρέων
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Άτυχος Αγρότης  
Ήταν μια φορά ένας αγρότης, σε όλη του τη ζωή δούλευε 
σκληρά και σιγά σιγά από ένα χωραφάκι που είχε κατά-
φερε να αποκτήσει πολλά και να έχει πολλούς ανθρώ-
πους για να τον βοηθάνε. Για να κάνει όμως μια τόσο με-
γάλη περιουσία δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή του διακοπές 
και γενικά δεν είχε χαρεί τίποτα στη ζωή 
του ούτε τα χρήματα που είχε κερδίσει 
ούτε την οικογένειά του.
Αποφάσισε λοιπόν μια φορά να πάει μό-
νος του διακοπές για ένα μήνα για να 
ξεκουραστεί και να ξεδώσει λιγάκι. Πριν 
φύγει λοιπόν έδωσε ρητή εντολή να μην 
τον ενοχλήσει κανείς εκτός και αν ήταν 
μεγάλη ανάγκη. Τους έδωσε λοιπόν έναν 
αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θα μπο-
ρούσαν να τον βρουν μονάχα αν ήταν με-
γάλη ανάγκη και έφυγε.
Μετά από μια βδομάδα χτυπάει το τηλέ-
φωνο του. 
Εργάτης «για σου αφεντικό. Σε πήρα για 
να σε ρωτήσω αν μπορώ να πάρω ένα και-
νούριο φτυάρι γιατί το παλιό μας έσπασε»
Αγρότης «μα καλά δεν σας είπα να μην με 
πάρετε τηλέφωνο για ασήμαντα πράγματα; Και στο κάτω 
κάτω πως έσπασε το φτυάρι μας αφού τα χωράφια μας 
έχουν χώμα με ελάχιστες πέτρες.» του απάντησε το αφε-
ντικό.
Εργάτης «ε μα δεν σκάβαμε στα χωράφια μας αλλά στο 

βουνό»
Αγρότης «και γιατί σκάβατε στο βουνό;»
Εργάτης «για να θάψουμε το σκύλο»
Αγρότης «πέθανε ο σκύλος; Μα καλά από τι;»
Εργάτης «αφηνιάσανε τα άλογα από τη φωτιά στο στάβλο 

και άρχισαν να τρέχουν και ποδοπά-
τησαν το σκύλο και τον σκότωσαν»
Αγρότης «έπιασε φωτιά ο στάβλος 
και γιατί έπιασε φωτιά;»
Εργάτης «ε… είχε πιάσει φωτιά στο 
σπίτι σας και μετά επεκτάθηκε και η 
φωτιά στο στάβλο»
Αγρότης «έπιασε φωτιά το σπίτι μου 
από τι;»
Εργάτης «ένα από τα κεράκια δίπλα 
στο φέρετρο της γυναίκας σας έπεσε 
κάτω και πήρε φωτιά το σπίτι»
Αγρότης «πέθανε η γυναίκα μου; 
Από τι;» ο καημένος είχε πια απηυ-
δήσει.
Εργάτης «αυτοκτόνησε από τον 
καημό της όταν ο γιος σας πνίγηκε 
στο ποτάμι»

Αγρότης «πνίγηκε ο μοναχογιός μου στο ποτάμι!!! Μα 
καλά δεν έχεις τίποτα θετικό να μου πεις;» 
Σκέφτεται για λίγο και του απάντα
 Εργάτης «ναι αμέ θυμάστε κάτι εξετάσεις για Κορωνοϊό 
που κάνατε; Ε θετικές είναι».

Προσοχή στις σταχτοπούτες, δεν 
τελειώνουν όμορφα όλα τα παραμύθια

Θρίλερ

Δυο κότες βλέπουν με τα μικρά τους τηλεόραση.

Κάποια στιγμή το ζευγάρι που παίζει στην ταινία 

κάθεται στο τραπέζι για το γεύμα που περιλαμβά-

νει κοτόπουλο ψητό.

Τότε η μια κότα λέει στην άλλη:

- Άλλαξε το χρυσή μου σε παρακαλώ, δεν θέλω τα 

παιδιά να βλέπουν θρίλερ!

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα
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και Συνεργάτες

31 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

Του Άγγελου
Τράκα, 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
του Κέντρου Ειδικών 
Θεραπειών  
Βασίλης Ν. Καπετάνιος 
και Συνεργάτες

Κάθε χρόνο αυτήν την εποχή καλού-
μαστε να απαντήσουμε στο εξής ερώ-
τημά σας: Μπορώ να φάω μελομα-
κάρονα και κουραμπιέδες ενώ κάνω 
δίαιτα; Και αν ναι, τότε ποιο από τα 
δυο αυτά Χριστουγεννιάτικα γλυκί-
σματα είναι πιο υγιεινό;
Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, είναι 
σαφές ότι σε ένα ισορροπημένο πρό-
γραμμα διατροφής, είτε πρόκειται για 
απώλεια βάρους είτε για συντήρηση, 
πάντα υπάρχει χώρος για μια γλυκιά 
«αμαρτία». Αρκεί αυτό να γίνει σωστά 
και με μέτρο, χωρίς να ξεφύγουμε 
θερμιδικά. Μπορείτε λοιπόν να φάτε 
με μέτρο τα παραδοσιακά γλυκά των 
Χριστουγέννων. Ποιο όμως είναι πιο 
υγιεινό; Τα μελομακάρονα ή οι κουρα-
μπιέδες;

Θερμιδικά, τόσο το μελομακάρονο 
όσο και ο κουραμπιές, δεν διαφέρουν 
πολύ, ανάλογα πάντα και με τρόπο 
παρασκευής τους. Ένα μέτριο μελομα-
κάρονο ή κουραμπιές μας δίνει περί-
που 180 - 200 θερμίδες. Η ουσιώδης 
διαφορά τους βρίσκεται στην θρεπτική 
αξία των δυο γλυκισμάτων. Και για να 
το κατανοήσουμε αυτό, αρκεί απλά να 
δούμε τα κύρια συστατικά παρασκευ-
ής των δυο γλυκών. Το μελομακάρονο 
έχει σαν κύρια συστατικά του το μέλι, 
το ελαιόλαδο και τα καρύδια, περιέχει 
δε και ξύσμα ή χυμό πορτοκαλιού, 
κανέλα και γαρίφαλο. Από την άλλη 
πλευρά, κύρια συστατικά στον κουρα-
μπιέ είναι η ζάχαρη και το βούτυρο, 
περιέχει δε και ποσότητα αμυγδάλου.

Αναλύοντας τα συστατικά που περιέ-
χονται στα μελομακάρονα:

• Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε βιτα-
μίνη Ε (βιταμίνη με αντιοξειδωτική 
δράση) και σε μονοακόρεστα λιπαρά, 
ουσίες που βοηθούν στην μείωση της 
LDL («κακής») και την διατήρηση των 
επιπέδων της HDL («καλής») χοληστε-
ρόλης στο αίμα.
• Τα καρύδια είναι πλούσια σε μέταλ-
λα, βιταμίνες Β6 και Ε, καθώς και σε 
μονοακόρεστα και πολυακόρεστα ω-3 
και ω-6 λιπαρά οξέα, γεγονός που 
τους προσδίδει σημαντική αντιοξει-
δωτική δράση.
• Το μέλι έχει επίσης μεγάλη θρεπτι-
κή αξία καθώς περιέχει μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία (π.χ. κάλιο, ασβέστιο, 
μαγνήσιο, σίδηρο) καθώς επίσης και 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β.
• Τέλος, η κανέλα είναι ένα μπαχαρικό 
με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξει-
δωτικά.

Όσον αφορά τα συστατικά των κουρα-
μπιέδων:
• Το βούτυρο είναι πλούσιο σε κορε-
σμένα λίπη. Έρευνες έχουν δείξει ότι 
η μεγάλη κατανάλωση κορεσμένων 
λιπών αυξάνει τον κίνδυνο για καρδι-
αγγειακά νοσήματα.
• Την θρεπτική αξία των κουραμπιέ-
δων αυξάνει η προσθήκη αμυγδάλων 
που είναι πλούσια σε πολυακόρεστα 
λιπαρά, προσδίδοντας αντιοξειδωτική 
δράση.
Συνεπώς, τα μελομακάρονα είναι 
αναμφίβολα η πιο υγιεινή επιλογή 
για να γλυκάνουμε τις γιορτινές μέ-
ρες. Μην ξεχνάμε όμως ότι, παρότι 
είναι μια υγιεινή επιλογή, έχουν αρ-
κετές θερμίδες και γι’ αυτό πρέπει να 
τα καταναλώσουμε με μέτρο.

Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες; Στρατηγικές σε θέματα πειθαρχίας

Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν στιγμές 
όπου τα παιδιά γίνονται ανυπάκουα. 
Δηλαδή δεν τηρούν κανόνες που θα 
έπρεπε, δεν μπορούν να υπακούσουν 
σε συγκεκριμένες εντολές. Όλη αυτή η 
κατά κάποιο τρόπο μη αποδεκτή συ-
μπεριφορά έχει ως αποκορύφωμα την 
ηλικία των δύο ετών. Σε αυτή την ηλι-
κία τα παιδιά έχουν την τάση να ανε-
ξαρτητοποιηθούν και αυτό εκδηλώνε-
ται από την διαρκεί επιθυμία τους για  
αναζήτηση καινούργιων εμπειριών και 
ερεθισμάτων στο κοντινό τους περι-
βάλλον, ικανοποιώντας την περιέργειά 
τους προκαλώντας με τη συμπεριφορά 
τους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την 
ενέργεια που έχουν δημιουργούν μια 
δύσκολη κατάσταση για τους γονείς.
Βέβαια αυτή η ανυπακοή όπως αναφέρ-
θηκε και πριν αφενός κορυφώνεται εκεί 
στα δυο χρόνια αφετέρου σε ένα αρκετά 
μεγάλο ποσοστό παιδιών το φαινόμενο 
αυτό παρουσιάζει ύφεση όταν τα παιδιά 
φτάνουν στην ηλικία των 4-5 ετών.
Όπως και να έχει οι γονείς πρέπει να 
προετοιμάσουν τα παιδιά τους για την 
ενήλικη ζωή. Έτσι λοιπόν πρέπει να 
παρέμβουν και να θέσουν στα παιδιά 
κανόνες του σπιτιού και να προσπα-
θήσουν να τα βοηθήσουν στο να αντα-
ποκρίνονται σε όσο το δυνατόν περισ-
σότερες εντολές. Αν ένα παιδί μάθει 
από μικρή ηλικία να υπακούει και να 
γνωρίζει κανόνες αποδεκτής συμπερι-

φοράς, τότε θα είναι πιο ασφαλές 
καθώς θα μάθει να αποφεύγει κινδύ-
νους, θα υπάρχει ευημερία στην οικογέ-
νεια και συνεργασία μεταξύ των μελών 
της, η κοινωνική ζωή της οικογένειας 
θα γίνει καλύτερη και τέλος το παιδί με-
γαλώνοντας θα γίνει αποδεκτό από το 
γύρω του περιβάλλον, γεγονός που θα 
το βοηθήσει στην κοινωνική αλλά και 
στην ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυ-
ξη.
Για να φτάσουν οι γονείς όμως στα επι-
θυμητά αποτελέσματα πάνω σε θέματα 
πειθαρχίας θα πρέπει να εφαρμόσουν 
κάποιες στρατηγικές. Όπως για παρά-
δειγμα θα πρέπει να πιάνονται από την 
καλή συμπεριφορά του παιδιού παρά 
από την κακή και μάλιστα την καλή 
συμπεριφορά πρέπει να την ενισχύουν 
αμέσως. Επίσης θα πρέπει να είναι ευ-
έλικτοι απέναντι στο παιδί και κάποιες 
μη αποδεκτές συμπεριφορές του θα 
πρέπει να αγνοούνται ώστε να μην ενι-
σχύονται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα 
πρέπει να υπάρχει και η παιδαγωγική 
τιμωρία – ποινή ή απώλεια κάποιου 
προνομίου π. χ. « αν δεν διαβάσεις δεν 
έχει τηλεόραση».
Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά και 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν στο ακέραιο γιατί κάθε 
παιδί είναι διαφορετικό. Πάντως αξίζει 
τον κόπο οι γονείς να προσπαθήσουν 
να κάνουν τα παιδιά τους καλύτερα και 
ας είναι δύσκολο. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Το ελληνικό «Τριέσπερον» ή Ηλιούγεννα ή Χριστούγεννα

Τ
ο αστέρι στην Ανατολή είναι ο Σείρι-
ος, το πιο λαμπρό αστέρι, που στις 25 
Δεκεμβρίου ευθυγραμμίζεται με τα 3 
λαμπρότερα αστέρια της ζώνης του 
Ωρίωνα.Αυτά τα 3 αστέρια έχουν την 

ονομασία τους από αρχαιοτάτων χρόνων «οι 
3 Βασιλιάδες». Και οι 3 Βασιλιάδες μαζί με το 
λαμπρότερο αστέρι, τον Σείριο δείχνουν προς 
την ανατολή του Ήλιου στις 25 Δεκεμβρίου.
Για αυτό οι 3 Βασιλιάδες ακολουθούν το αστέ-
ρι από την Ανατολή, προκειμένου να δουν την 
ανατολή την γέννηση του Ήλιου.
Η παρθένος είναι ο αστερισμός Βίργκο, γνω-
στός Βίργκο ή παρθένος. Βίργκο στα λατινικά 
σημαίνει Παρθένος. Το αρχαίο λογότυπο για 
την Βίργκο είναι το παραλλαγμένο Μ. (m). Για 
αυτό κι η Μαρία, ομοίως με τις άλλες παρθένες, 
όπως η μητέρα του Άδωνη, η Μύρα ή η μητέρα 
του Βούδα Μάγια, ξεκινούν τα ονόματα τους 
από το Μ.Η Βίργκο ήταν επίσης γνωστή ως «ο 
οίκος του άρτου» κι η αναπαράσταση της ήταν 
μια παρθένα να κρατάει ένα δεμάτι στάρι. Αντί-
στοιχα κι η Βηθλεέμ μεταφράζεται κυριολεκτι-
κά σαν «οίκος του άρτου».Συνεπώς η Βηθλεέμ 
είναι μια αναφορά στον αστερισμό Βίργκο μια 
τοποθεσία στον ουρανό κι όχι στην γη.
Έως το χειμερινό ηλιοστάσιο, οι μέρες γίνονται 
μικρότερες και πιο κρύες. Και κοιτώντας από 
το βόρειο ημισφαίριο ο Ήλιος φαίνεται να κι-
νείται προς τον νότο, να μικραίνει και να εί-
ναι ανεπαρκής. Η μικρές ημέρες κι η εξάλειψη 
της σοδειάς, όπως πλησιάζουμε στο χειμερινό 
ηλιοστάσιο συμβόλιζε για τους αρχαίους την 
πορεία προ του θάνατο. «Ήταν ο θάνατος του 
Ηλίου». Και ως τις 22 Δεκεμβρίου, ο αφανι-
σμός του Ήλιου, ήταν πια ολοφάνερος. Καθότι, 
κινούμενος προς τον νότο για 6 μήνες ο Ήλιος 
φτάνει στο χαμηλότερο σημείο στον ορίζοντα.
Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο: Ο Ήλιος 
σταματά να κινείτε νότια και μένει σχεδόν στα-
θερός για 3 μέρες, (22, 23, 24, /12ου). Και σε 
αυτές τις 3 μέρες ο Ήλιος μένει στην κλίμακα 
του Σταυρού του Νότου, ή στον αστερισμό του 
Σταυρού.
Και μετά από αυτό, στις 25 Δεκεμβρίου ο Ήλιος 
μετακινείτε μια μοίρα, αυτή τη φορά προς το 
βορρά προμηνύοντας μεγαλύτερες μέρες, ζε-
στασιά και την άνοιξη.
Είναι η μεταβατική περίοδος του Ήλιου, προτού 
αλλάξει πορεία ξανά προς το βόρειο ημισφαί-
ριο, φέρνοντας την άνοιξη και κατ’ επέκταση 
τη σωτηρία, σύμφωνα με το enneaetifotos
Το «τριέσπερον» ξεκινάει με το χειμερινό ηλι-
οστάσιο τη νύκτα της 21ης προς την 22α του 
Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη δηλαδή νύκτα του 
έτους και κορυφώνεται με την αναγέννηση 
του φωτοδότη ηλίου τη νύκτα της 24ης προς 
25η, όταν η ήμερα έχει ήδη μείνει «στάσιμη» 
επί 3 ημέρες μετά το ηλιοστάσιο και άρχι-
ζε πλέον να μεγαλώνει. Πηγή: http://www.
hellenicpantheon.gr

 Χριστούγεννα ή Τριέσπερον;
Στη θέση των «Χριστουγέννων», οι πρόγονοί 
μας εώρταζαν το λεγόμενο «Τριέσπερον», μία 
εορτή η οποία γενικεύεται από τους ελληνι-
στικούς χρόνους κι εντεύθεν, προς τιμήν των 
πυρφόρων και ηλιακών θεοτήτων Ηρακλέους 
(ο οποίος κατά τον Κορνούτο ορίζεται ως «ο εν 
τοίς όλοις Λόγος καθ'όν η Φύσις ισχυρά και 
κραταιά εστί και απεριγένητος ούσα, μεταδοτι-
κός ισχύος και τοίς κατά μέρος και αλκής υπάρ-
χων») και Ηλίου. Το «Τριέσπερον» ξεκινούσε με 
το Χειμερινό Ηλιοστάσιο (τη νύκτα της 21ης 
προς την 22α του Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη 
δηλαδή νύκτα του έτους) και κορυφωνόταν με 
την αναγέννηση του φωτοδότη Ηλίου (τη νύ-
κτα της 24ης προς 25η, όταν η ημέρα έχει ήδη 
μείνει «στάσιμη» επί 3 ημέρες μετά το Ηλιοστά-
σιο και αρχίζει πλέον να μεγαλώνει).
Αργότερα, με την επιβολή της κρατικής ηλιο-
λατρίας από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αυρη-
λιανό, το ελληνικό «Τριέσπερον» επισκιάσθηκε 
(κατά μίμηση της παρσικής λατρείας του Θεού 
Μίθρα που εώρταζε και αυτή την γέννηση του 
Θεού στις 25 Δεκεμβρίου) από την «επίσημη» 
ρωμαϊκή εορτή του «Ανίκητου Ήλιου» («Sol 
Invictus»). Η «Ημέρα της Γεννήσεως του Ανί-
κητου Ηλίου» («Dies Natalis Solis Invicti»), 
η στιγμή δηλαδή που ο ακατάβλητος Ήλιος, 
έχοντας θριαμβεύσει επάνω στο σκοτάδι της 
«bruma» (βλέπε κατωτέρω), αρχίζει να ανέρ-
χεται δυναμικά και υπερήφανα στον ουράνιο 
θόλο, είχε, φυσικά, ως προεόρτιο τη νύκτα 
του Χειμερινού Ηλιοστασίου, όταν ετιμάτο σι-
ωπηρώς η Θεά του Κάτω Κόσμου Αντζερόνα 
(Angerona, Dea Tacita), προστάτις των νε-
κρών και προσωποποίηση της Θελήσεως, της 
Εσωτερικής Φωνής, της Ενοράσεως και της 
Σιωπής, στα λεγόμενα «Ντιβάλια» ή «Αντζε-
ρονάλια» («Divalia» ή «Angeronalia», βλ. 

Claudio Rutilio, «Η Θεολογία των Ρωμαίων»). 
Τα «Divalia» έκλειναν τις λεγόμενες «σύντομες 
ημέρες» («brevissimi dies», «bruma») που ση-
ματοδοτούσαν την ολοκλήρωση της ηλιακής 
διαδρομής μέσα στον ενιαυτό.
Ο Sol «Invictus» συνέχισε να λατρεύεται ως 
Ανώτατος Θεός και καθοδηγητής της οργα-
νωμένης κοινωνίας και των Ρωμαίων αυτο-
κρατόρων μέχρι την εποχή του Κωνσταντίνου, 
ο οποίος άρχισε την βασιλεία του ως τυπικός 
ηλιολάτρης. Υπάρχουν νομίσματα ως το 324 
μ.α.χ.χ. που εμφανίζουν τον Κωνσταντίνο να 
δοξάζει τον Sol ως «Πηγή 
της Αυτοκρατορικής Δυ-
νάμεως», μόνον δε κατά 
τα τελευταία χρόνια της 
βασιλείας του οι αναφο-
ρές στον Sol και τις άλλες 
εθνικές θεότητες εξαφανί-
σθησαν από τα νομίσματα. 
Η εορτή πάντως του «Sol 
Invictus» επικαλύφθηκε 
με τη σειρά της αμέσως 
μετά την επικράτηση του 
Χριστιανισμού (4ος αιώ-
νας, με απόφαση του Πάπα 
Ιουλίου) από τα γνωστά 
μας «Χριστούγεννα» (που 
έως τότε υπολογίζονταν 
στις 6 Ιανουαρίου -ημερο-
μηνία που στην Ανατολή 
παρέμεινε μέχρι τουλάχι-
στον τη βασιλεία του αυ-
τοκράτορα Γιουτπράβδα, 
ελληνιστί Ιουστινιανού-, ή 
στις 19 Απριλίου, ή στις 20 
Μαϊου κατ'άλλους, ενώ στο 
«Pascha Compustus» του 
243 μ.α.χ.χ. η «γέννηση» 
του Τζεσουά ορίζεται στις 

28 Μαρτίου). Η μετέπειτα χυδαία ιδιοποίη-
ση του ελληνικού «Τριεσπέρου» δεν εμπόδισε 
φυσικά τους πιο σκληροπυρηνικούς απολο-
γητές της νέας Θρησκείας να περιγελούν τους 
Εθνικούς, κατά την προσφιλή τους πρακτική, 
ακόμη και κατά τον 3ο αιώνα μ.α.χ.χ. (!!), ως 
τάχα... ανόητους που εώρταζαν γενέθλια Θεών 
(Αρνόβιος, περίπου 296 μ.α.χ.χ.).

Προχριστιανικές θεογεννήσεις (ηλιακών 
ή / και σωτηριακών Θεών):
25 Δεκεμβρίου
Άδωνις (κυπριακός, συριακός και ελληνορω-
μαϊκός Θεός. Στη λεγόμενη «Βηθλεέμ» που ση-
μαίνει «Οίκος του Άρτου» υπήρχε πανάρχαιος 
Ναός του Αδώνιδος που λειτουργούσε ακόμη 
και την εποχή των Αντωνίνων, δηλαδή τον 2ο 
μ.α.χ.χ. αιώνα)
Ταμμούζ (βαβυλωνιακός Θεός)
Ντουμούζι (σουμεριακός Θεός)
Μίθρας (παρσικός Θεός)
Βέλλενος (κελτικός ηλιακός Θεός που οι Ρω-
μαίοι εταύτισαν με τον Απόλλωνα)
Έρκλε (ετρουσκικός ηλιακός Θεός)
Άττις (φρυγικός και ευρύτερα μικρασιατικός 
Θεός)
Ηρακλής (Έλλην ηλιακός Θεός)
Όντιν (ο ύπατος, εκπολιτιστής και φιλάνθρω-
πος σκανδιναβο-γερμανικός Θεός, από τις εορ-
τές του οποίου προέρχονται τα υποτιθέμενα 
«χριστιανικά» έθιμα του στολισμένου ελάτου 
και του «Αγιοβασίλη»)
Μπάλντερ (σκανδιναβο-γερμανικός ηλιακός, 

θνήσκων και ανασταινό-
μενος Θεός)
Λουπέρκους (ιταλιώτικος, 
ηλιακός Θεός)
Ντάζμπογκ (σλαβονικός 
Θεός)
Γιαρίλο (σλαβονικός ηλι-
ακός Θεός της χαράς της 
ζωής και της νεότητος 
-«jaru» = «νεότης»)
Σάουλε (λιθουανή, ηλιακή 
Θεά)

Πηγή: https://www.ysee.
gr/triespero.html

Τώρα εσείς βρείτε τι συν-
δέει όλα αυτά μεταξύ 
τους και ιδιαίτερα με τα 
χριστούγεννα των χρι-
στιανών, αφού βέβαια σας 
πω και τα κάλαντα του 
Τριέσπερου που ευτυχώς 
ακόμα σε μερικά χωριά 
της Κύπρου συνεχίζουν 
και τα λένε. Πηγή: https://
tvxs.gr/news/blogarontas/
triesperon 



Επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν των τε-
λών κυκλοφορίας και του προστίμου μη κατα-
βολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εάν εντοπισθεί 
όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο 
και να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, 
ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση 
υποτροπής, το ως άνω πρόστιμο τριπλασιάζε-
ται και αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα 
οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχή-
ματος.
Με το άρθρο 66 του νόμου 4758/2020 συ-
μπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 
2367/1953, αναφορικά με τη θέση σε ακινησία 
επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων και 
μοτοσυκλετών.
Ειδικότερα μεταξύ άλλων οι νέες διατάξεις 
προβλέπουν :
– Δηλώνεται, εφεξής, ηλεκτρονικά, μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοί-
κησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.), η ακινησία για τα ως 

άνω μηχανοκίνητα μέσα, από τον ιδιοκτήτη 
ή κάτοχο αυτών. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος 
δήλωσης της ακινησίας για την απολαβή της 
σχετικής έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας
– Επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν των 
τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη κα-
ταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εάν εντοπισθεί 
όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο 
και να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, 
ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση 
υποτροπής, το ως άνω πρόστιμο τριπλασιάζε-
ται και αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα 
οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχή-
ματος.
– Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, με 
κοινή απόφαση των οριζόμενων οργάνων, ει-
δικού ιστότοπου στην gov.gr – Ε.Ψ.Π., όπου με 
βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο 
μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται 
δημόσιες πληροφορίες, σχετικά με την κατά-

σταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για 
τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής 
τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή 
κλαπέντων και άλλες πληροφορίες.
Με την εν λόγω διάταξη η ακινησία για σκο-
πούς έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας των 
Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων 
και μοτοσυκλετών, καθώς και η άρση αυτής θα 
γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς φυσική 
παρουσία του ιδιοκτήτη στη Δ.Ο.Υ..
Μέχρι σήμερα η ακινησία των ΕΙΧ οχημάτων 
και μοτοσυκλετών γίνεται στη Δ.Ο.Υ. με φυσι-
κή παρουσία των ιδιοκτητών, παραδίδοντας 
άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, δημιουρ-
γώντας συνωστισμό και αναμονή τόσο για τη 
θέση ενός οχήματος σε ακινησία όσο και για 
άρση αυτής. Περαιτέρω η φύλαξη των στοιχεί-
ων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. προκαλεί μεγάλο 
κόστος διαχείρισης αυτών και απώλεια εργα-
τοωρών (υψηλό διοικητικό κόστος).

Ακατάσχετες και αφορολόγητες οι ενισχύσεις 
Covid-19 που λαμβάνουν οι Έλληνες αγρότες 
με απόφαση του ΥπΑΑΤ. Ο Υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης 
στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός συγκροτη-
μένου και ολοκληρωμένου σχεδίου για την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας 
του κορωνοϊού, φέρνει διάταξη με την οποία 
καθίστανται ακατάσχετες και αφορολόγητες οι 
ενισχύσεις Covid-19 που λαμβάνουν οι πληγέ-
ντες Έλληνες αγρότες.
Με την προτεινόμενη, άκρως ευεργετική αυτή 
διάταξη οι δικαιούχοι παραγωγοί που αποδε-
δειγμένα υπέστησαν τις επιπτώσεις της παν-
δημίας Covid-19 στον πρωτογενή τομέα θα 
εισπράττουν απρόσκοπτα τις ενισχύσεις, χωρίς 
να απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φο-

ρολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Εφεξής, οι συγκεκριμένες ενισχύσεις καθίστα-
νται αφορολόγητες, ανεκχώρητες, ακατάσχετες 
και δεν συμψηφίζονται έναντι βεβαιωμένων 
οφειλών προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτο-
διοίκησης και νομικά πρόσωπά τους, ασφαλι-
στικά ταμεία και πιστωτικά ιδρύματα. Παράλ-

ληλα, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, 
τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δη-
μοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης.
Η παραπάνω διάταξη πρόκειται να συμπερι-
ληφθεί, με τη μορφή του κατεπείγοντος, σε 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποίο 
θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της 
Βουλής, σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, Μάκης Βορίδης επισημαίνει την τεράστια 
σημασία που έχει η συγκεκριμένη διάταξη για 
τους Έλληνες αγρότες και τονίζει ότι το Υπουρ-
γείο θα συνεχίσει απερίσπαστο το έργο του 
στην κατεύθυνση ενίσχυσης του εισοδήματός 
τους με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση της 
παραγωγικής τους διαδικασίας.

Πρόστιμο 10.000 ευρώ εάν εντοπισθεί όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο και να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

Ακατάσχετες και αφορολόγητες ενισχύσεις Covid-19 αγροτών
  Χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
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• ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ 100 ΚΑΙ 120 ΔΟΣΕΩΝ
Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους 

πληγέντες από την πανδημία, που έχασαν τη ρύθμιση 

των 100 και 120 δόσεων, από τον Μάρτιο έως και τον 

Νοέμβριο. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομι-

κών, μέσω του myBusinessSupport, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση επανέντα-

ξής τους στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις, για την υπολειπόμενη οφειλή 

και για τις δόσεις που απομένουν. Οι πολίτες για την 

επανένταξη στις ρυθμίσεις πρέπει να υποβάλουν υπεύ-

θυνη δήλωση και να καταβάλουν, έως τις 31 Δεκεμβρί-

ου 2020, τη δόση Δεκεμβρίου 2020.

• ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 80% ΤΟΝ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Τη μείωση του ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο κατά 80% για όλες τις πληττόμενες από 

τους περιορισμούς επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ο πρωθυ-

πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση στη 

Βουλή για τον Προϋπολογισμό 2021 . Το 60% του ενοι-

κίου θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες για να μην έχουν 

άλλες απώλειες, όπως είπε, και αντίστοιχα οι επιχειρή-

σεις θα πληρώσουν μόλις το 20%. Επίσης, ανακοίνωσε 

ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 θα καταβληθεί τον 

Ιανουάριο και θα έχει κατώτατο όριο ενίσχυσης τα 1.000 

ευρώ για όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελμα-

τίες έχουν μείωση τζίρου τουλάχιστον 20%.

• ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Τις αλλαγές που έχουν τεθεί φέτος σε ισχύ στο καθε-

στώς φορολόγησης των παροχών από τις επιχειρήσεις 

σε εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους, με τη μορφή της 

παραχώρησης οχήματος, εξηγεί εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, η 

οποία παρέχει διευκρινίσεις και αναλυτικά παραδείγμα-

τα για την φορολόγηση των παροχών σε είδος. Αφορο-

λόγητες είναι οι παροχές σε είδος έως 300 ευρώ ετησίως 

που λαμβάνουν οι μισθωτοί από τον εργοδότη τους ή οι 

μέτοχοι και εταίροι μιας επιχείρησης. Αντίθετα, εφόσον, 

η αξία των παροχής υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ, 

συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα μόνο για το 

υπερβάλλον ποσό και όχι το σύνολο της παροχής.

• ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Κα-

ταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

με ανακοίνωσή της ενημερώνει τις ξενοδοχειακές επι-

χειρήσεις και το καταναλωτικό κοινό, ότι τα εστιατόρια 

των ξενοδοχείων κατά την παραμονή και ανήμερα των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δεν θα λειτουρ-

γήσουν. Θα επιτρέπεται μόνον στους διαμένοντες η υπη-

ρεσία σερβιρίσματος στο δωμάτιο (room service). Εντός 

των προσεχών ημερών, όπως αναφέρεται στην ανακοί-

νωση, θα εκδοθεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση.
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Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται διαδικτυακά στη 
φόρμα: anagnostis.org/form/mikres-aggelies, που θα βρείτε 
στο anagnostis.org και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν 
είναι μόνο για ιδιώτες. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει 
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα.
Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και 
στο site www.anagnostis.org
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ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθήκη 80 τ. μ στο Άργος. 
Πληροφορίες κ. Γιάννης. Τηλέφωνο 694 457 
5604 ΚΩΔ. 1204

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένο στούντιο, με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα στο 
κέντρο της παλιάς πόλης του Ναυπλίου. Τιμή 
προσιτή. Πληροφορίες στο 698 751 3690 ΚΩΔ. 
1203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, μερικώς επι-
πλωμένη εντός Ναυπλίου, 35 τ.μ, πρώτου ορό-
φου. Διατίθεται χώρος στάθμευσης . Άμεσα 
διαθέσιμη. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 694 659 
4908 ΚΩΔ. 1198

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ισογείου 66 m2, 
κέντρο Δρεπάνου έναντι περιπτέρου. Διαθέ-
τει κουζίνα, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα και μπά-
νιο, ημιεπιπλωμένο και με ιδιόκτητο πάρκινγκ. 
Πληροφοριες στο 697 842 3173 κον Ιωάννη 
Κοκορομύτη. ΚΩΔ. 1197

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος (στην παιδική χαρά 
στην άπλα « Πούλου ») τριάρι 2ου ορόφου, 
αποτελούμενο από 2 υπνοδωμάτια, καθιστι-
κό, χωλ, διάδρομο, κουζίνα, λουτρό, φωτεινό, 
διαμπερές με 2 μπαλκόνια – 694 762 0215. 
ΚΩΔ. 1191

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαμέρισμα επιπλωμέ-
νο στο Ναύπλιο μόνο για την σχολική χρονιά. 
Τιμή 300€. Τηλ: 6931499431. ΚΩΔ. 1185

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαμέρισμα επιπλωμένο 
στον Ναύπλιο μόνο για την σχολική χρονιά. 
Τιμή 400€ χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ 693 149 
9431 ΚΩΔ. 1183

ΝΑΥΠΛΙΟ ενοικιάζεται επιπλωμένη γκαρσο-
νιέρα κοντά στο στρατόπεδο. Τηλ. 697 340 
1780 ΚΩΔ. 1181

ΝΑΥΠΛΙΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι πλήρως 
επιπλωμένο, για 9 μήνες, στην οδό Μαρα-
θώνος, με ηλιακό και θέρμανση με A/C. Τηλ. 
6948206870 ΚΩΔ. 1176

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ευάερο και ευήλιο 
στο Άργος, στην οδό Ινάχου 196, 3ος όροφος, 
138τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, σαλόνι, 
τραπεζαρία, κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση, 
ηλιακός θερμοσίφωνας, ασανσέρ, θέση στάθ-
μευσης, θυροτηλέφωνο. τηλ. επικοινωνίας: 
6979390125 κωδ. 1166

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα ισόγειο 61 τ.μ. στο 
κέντρο παλιάς πόλης Ναυπλίου (Σπηλιάδου 
11) γωνιακό, σε διατηρητέο κτήριο, WC, πατά-
ρι 5 τ.μ., κουζινάκι και υπόγειο 40 τ.μ., πλήρως 
ανακαινισμένο Αύγουστο 2020, 950€, T: 6944-
65.55.00, επικοινωνία 09.00-13.00, 17.00-20.00. 
ΚΩΔ. 1163

ΑΡΓΟΣ: ενοικιάζεται 110τ.μ επαγγελματικός 
χώρος, κέντρο, πλησίον νοσοκομείου και σχο-
λείων, ισόγειο, γωνιακό, χωρίς κοινόχρηστα, 
δυνατότητα μετατροπών ανάλογα με τη χρή-
ση, 250€. Τηλ: 694 508 4716 ΚΩΔ 1162

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio 40 τ. μ. ισόγειο, καινούρ-
γιο , φωτεινό, aircondition, internet, κήπο, 
θέση parking, στο Ναύπλιο, Νέα Πόλη, με το 
μήνα, ή όλο το χρόνο. Τηλ. 698 373 1869 ΚΩΔ. 
1154

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ξενοδοχείο - πανσιόν - ενοικιαζόμε-
να δωμάτια από 5 έως 15 δωμάτια για ενοικί-
αση στην περιοχή του Ναυπλίου. Τηλ. 694 789 
3781. ΚΩΔ. 1146

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα ισογείου 55 τ.μ στο 
Ναύπλιο πλησίον Δ.Ο.Υ και δημοσίων υπηρε-
σιών. Καλή κατάσταση έτος κατασκευής 1998. 
Διαθέτει πατάρι για αποθηκευτικό χώρο! Τηλ. 
697 493 0349 ΚΩΔ. 1136

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 58τ.μ. 

Αιγίου 51 στο Ναύπλιο. Τηλ. Επικοινωνίας 
6976154621 ΚΩΔ. 1222

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαμέρισμα, 55 τμ, στον 
1ο όροφο, οδός Κυπαρισσίας στο Ναύπλιο. 
Τηλ. 697 223 1373 ΚΩΔ. 1221

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορόφου δυάρι 
φωτεινό με αυτόνομη θέρμανση και πολυτε-
λές σε κεντρικό σημείο του Άργους με θέση 
στάθμευσης. Τηλέφωνο: 6937716128 ΚΩΔ. 
1218

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 60τ.μ. ,2ου, 15ετιας, κλι-
ματιστικά, πάρκινγκ, τέντες ,σίτες, διπλά τζά-
μια, αυτόνομη θέρμανση, μεγάλη βεράντα με 
θέα, ήσυχη περιοχή, οδός Προφήτη Ηλία. Τηλ. 
697 667 4611 ΚΩΔ. 1214

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 200 ροδακινιές - 150 νεκτα-
ρινιών - 200 βερικοκιές - 300 κορονέικες, στο 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, το ένα κτήμα δίπλα στο άλλο. 
Αυτονομία ποτίσματος δίνονται ξεχωριστά. 
Τιμή συζητήσιμη ΤΗΛ 694 011 1894 ΚΩΔ. 1206

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στο Ναύπλιο 70 
τ.μ., τριάρι, στον πρώτο όροφο, χωρίς κοινό-
χρηστα, κοντά στην πλατεία του Αγίου Κων-
σταντίνου. Τηλ: 2752022924/6976154621 ΚΩΔ. 
1199

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο του Άρ-
γους, Τσώκρη 27, ισόγειο 40 τμ και με υπόγειο 
40 τμ. τηλ 6974294595 ΚΩΔ. 1193

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο ισόγεια καταστήματα με 
πατάρι 100 τμ και 120τμ στη διασταύρωση 
των οδών Καλαμάτας και Προφήτη Ηλία στο 
Ναύπλιο. Τηλ. επικοινωνίας 698 023 6373 κ. 
Σωτήρης. ΚΩΔ. 1191

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ενοικιάζεται 2άρι σε φοι-
τητή από Αργολίδα, 44τμ, ανακαινισμένο και 
επιπλωμένο, 2ου ορόφου, διαμπερές, ευάερο, 
ευήλιο, διπλά τζάμια, 50μ από τον σταθμό Αν-
θούπολη, 300Ευρώ, χωρίς κοινόχρηστα 694 
760 5070, 698 660 9450 ΚΩΔ. 1184

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τ.μ. στο 
Σκαφιδάκι, δίπλα στο δημοτικό σχολείο, 
πρόσφατα ανακαινισμένο με τρία υπνο-
δωμάτια, υδρομόνωση και ηλιακό θερ-
μοσίφωνα. Άνετο πάρκινγκ και μεγάλη 
αυλή, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες: 
6944317903 ΚΩΔ. 1177

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τ.μ, στην οδό 
Τήνου 21, Νέος Κόσμος, Άργος (2 υπνοδω-
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, wc). Τηλ. επικοινω-
νίας 6949756293 και 2751029693. ΚΩΔ. 1176

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ για 
Αγορά μονοκατοικιών με κήπο, οικοπέδων 
σε Ναύπλιο και Άργος ή και σε ακτίνα 2χλμ 
από αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μαζί μας. Μητρόπουλος 
Γιώργος 693 680 9696 & Αραμπατζή Νικο-
λέτα 697 669 4955 ΚΩΔ. 1207

ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Πωλείται οικόπεδο 
στα όρια του οικισμού. Φως – Νερό. Έκτα-
ση 2030 τ.μ. χτίζει 200 τ.μ. Τηλ. επικοινωνίας 
698 590 9290 ΚΩΔ. 1199 

ΑΡΓΟΣ ΤΗΜΕΝΙΟ. Πωλείται αγροτεμάχιο 
εκτός σχεδίου 2200 στρέμματα. Τηλ. 693 
210 2144 ΚΩΔ. 1177

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ενεργή επιχείρηση ζαχαροπλα-
στείου με όλο τον εξοπλισμό της στο κέ-
ντρο του Άργους με μεγάλη προϊστορία 50 
ετών, λόγω  συνταξιοδότησης. Πληροφορί-
ες στα τηλέφωνα 2751 0 66000 και 694 515 
5597 ΚΩΔ. 1151

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 700 μέτρων στο Μο-
ναστηράκι Αργολίδας εκατό μέτρα από την 
πλατεία. Τηλέφωνο για πληροφορίες 694 

695 5302 ΚΩΔ. 1139 

ΑΝΑΖΗΤΩ κατοικία προς πώληση στην 
πόλη του Ναυπλίου. Μέχρι περίπου 75τμ, σε 
κοντινή απόσταση από το κέντρο, προσιτό, 
προσφορές για παλιά σπίτια/ που χρήζουν 
ανακαίνισης ευπρόσδεκτες. Επικοινωνία 
+30 697 473 1221 (τηλέφωνο και WhatsApp) 
ΚΩΔ. 1129

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα λιανικής τροφίμων 10 
χλμ. από Ναύπλιο σε τουριστική περιοχή, 
σε συνεχή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ πάνω από 50 χρό-
νια, λόγω συνταξιοδότησης, επιφάνεια 300 
τ.μ. περίπου & υπόγειο, χαμηλό μίσθωμα το 
κτίριο, τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 694 827 2077 
8:00-14:00 ΚΩΔ. 1225

Πωλείται σε χαμηλή τιμή πρακτορείο ΟΠΑΠ 
στο Άργος (Τσώκρη 52, Λαϊκή Αγορά). Πλη-
ροφορίες εντός του καταστήματος ή στο 
τηλέφωνο 2751 0 61901 ΚΩΔ. 1217

Κρανίδι οικισμός Γαλήνη, οικόπεδο 1000 τ.μ 
δίπλα στην θάλασσα. Πωλείται - τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ. 693 881 8353 ΚΩΔ. 1213

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΤΩΝ 55 με Ι.Χ. αναλαμβάνει την 
φύλαξη παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων σε 
Άργος - Ναύπλιο Τηλ. 699 420 2874 ΚΩΔ. 1206

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, για φαρμακαποθήκη στο Ναύ-
πλιο. Τηλ. επικοινωνίας 694 4200 556 ΚΩΔ. 
1205

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποκλειστικά τεχνίτης αλουμινίου 
για εργαστήριο κατασκευής αλουμινίου στο 
Ναύπλιο. Καλή αμοιβή και ένσημα. Τηλ. 694 
538 1316, 27520 21849 ΚΩΔ. 1201

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρή επιχείρηση για εργασία με e-
shop. Ο ενδιαφερόμενος να στείλει e mail στο 
dparkouda@gmail.com ΚΩΔ. 1200

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής αναζητεί λογιστικό γραφείο στο 
Ναύπλιο, για πρακτική άσκηση. 698 594 4734 
ΚΩΔ. 1195

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Δ.Ε. ζητεί εργασία… kagiouli.
eleni@gmail.com ΚΩΔ. 1194

ΕΛΛΗΝΙΔΑ 60 ΕΤΩΝ με εμπειρία και δικό της 
Ι.Χ αναλαμβάνει τη φύλαξη και φροντίδα ηλι-
κιωμένων ατόμων στη περιοχή του Ναυπλίου. 
698 300 7714 ΚΩΔ. 1193

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ για φροντίδα ηλικιω-
μένου στην Ερμιόνη Αργολίδας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση να μιλάει ελληνικά. Τηλ. Επικοι-
νωνίας 694 944 8223. ΚΩΔ. 1192

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Ναύπλιο ζητά υπεύθυνο για 
το τμήμα Digital Sales. Αποστόλη βιογραφι-
κών έως 9/10/2020 ηλεκτρονικά στην διεύθυν-
ση: pharmacy.nafplio@gmail.com ΚΩΔ. 1087

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Ναύπλιο ζητά συνεργάτη 
για το τμήμα φαρμάκων – παραφαρμάκων 
Αποστόλη βιογραφικών έως 9/10/2020 ηλε-
κτρονικά στην διεύθυνση: pharmacy.nafplio@
gmail.com ΚΩΔ. 1188

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο Σπύ-
ρος Νούλης και Συνεργάτες στο Άργος ζητά 
Βοηθό Λογιστή απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ για πλήρη 
απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών: e-mail: 
sp.noulis@gmail.com / fax: 2751069347. ΚΩΔ. 
1189

ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΕΜΠΙΣΤΟ, και 
με υπομονή να αναλάβει, το μαγείρεμα, τα 
παιδιά, την καθαριότητα, επικοινωνήστε στο 
τηλέφωνο 6979701239. Είμαι Ελληνίδα, μη κα-
πνίστρια και αφορά όλη την Αργολίδα. Εσωτε-
ρική εργασία η όχι. ΚΩΔ. 1186

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντίδα ηλικιωμένου αυ-
τοεξυπηρετούμενου ζευγαριού στο Ναύπλιο. 
3 ώρες πρωί και 2 ώρες το απόγευμα. Τηλ. 698 
872 6766. ΚΩΔ. 1184

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακό στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 
(ΓΕΛ & ΕΠΑΛ). Προετοιμασία μαθητών θεω-
ρητικής κατεύθυνσης. Παροχή διδακτικού 
υλικού. Τηλ. Επικοινωνίας: 694 501 7850 ΚΩΔ. 
1178

ΔΑΣΚΑΛΑ παραδίδει μαθήματα δημοτικού 
στο Άργος . Με πολύ χαμηλή τιμή. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 690 993 2111 ΚΩΔ. 1179

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από εμπορι-
κή εταιρία στο Άργος. Απαραίτητα προσόντα: 
απόλυτη ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών, 
αγγλικά, εργασιακή εμπειρία. Επιπλέον προ-
σόντα θα συνεκτιμηθούν. Αποστολή CV στο 
accdept.cvs@gmail.com ΚΩΔ. 1175

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ με Μεταπτυχιακό και παιδαγω-
γική επάρκεια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε όλα 
τα μαθήματα. Πολυετή εμπειρία, προσιτές τι-
μές. Παρέχεται πλούσιο διδακτικό υλικό. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 697 781 5111 ΚΩΔ. 1174

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την οργάνωση του σπιτιού 
σας, με διακριτικότητα και εντιμότητα, φύλα-
ξη παιδιών, μαγείρεμα, καθαριότητα. Ελληνίδα 
μη καπνίστρια, ζωόφιλη. Με εμπειρία και ενδι-
αφέρομαι για όλη την Αργολίδα. Τηλέφωνο 
697 970 1239. ΚΩΔ. 1173

ΚΥΡΙΟΣ 43 ΧΡΟΝΩΝ από Ναύπλιο με Δίπλωμα 
Α',Β',Γ',Δ' Πεϊ συν κάτοχος Κάρτας ψηφιακού τα-
χογράφου, ζητά εργασία σαν οδηγός (Εθνικές 
Μεταφορές) σε επαγγελματικά αυτοκίνητα, ή 
σε τουριστικά Βανάκια έως 30 θέσεων, αγγλική 
γλώσσα μέτρια. Τηλ: 6983-360.000 ΚΩΔ. 1172

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ φιλόλογος του Καποδιστριακού 
πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα 
στο μάθημα της έκθεσης (πέντε συναπτά έτη 
επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις). Τηλέ-
φωνα επικοινωνίας: 6940 966 137, 6955 238 
709 ΚΩΔ. 1169

ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ αναζήτα φιλόδο-
ξα και διδάξιμα άτομα με υψηλούς στό-
χους που επιθυμούν να δημιουργήσουν 
την δική τους Online επιχείρηση στον το-
μέα του affiliate - Internet Marketing. Τηλ : 
6983031205 Mail: baxevanis_pavlos@hotmail.
com Site : www.ogimarketingsystem.com/
workathomepavlos ΚΩΔ. 1159

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ, αναλαμβάνει φύλαξη 
και δημιουργική απασχόληση βρεφών και 
νηπίων στην περιοχή Ναυπλίου, Τηλ 694 690 
7897 ΚΩΔ. 1157

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη φύλαξη και τη μελέτη παι-
διών δημοτικού. Από πέντε ετών και άνω. Πτυ-
χιούχος ΑΕΙ - Πανεπιστήμιο Πατρών. Κάτοχος 
Proficiency. Θεατρικό παιχνίδι - Μουσικοκινη-
τική. Δημιουργική απασχόληση παιδιών Άρ-
γος – Ναύπλιο. Επικοινωνία: theatredu2020@
gmail.com & viber 699 577 3571 ΚΩΔ. 1158

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη μελέτη - επαναληπτικά 
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Δάσκαλος 
με 10ετή εμπειρία και γνωστός πανελλαδικά 
για τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και 
την εκτίμηση - αγάπη παιδιών και γονέων. Πε-
ριοχές Ναυπλίου - Άργους. 6945042944 ΚΩΔ. 
1156

ΚΥΡΙΑ 40 χρόνων. Αναζητεί εργασία πρωινή ή 
απογευματινή. Καθαρισμό σπιτιών, γραφείων 
και πολυκατοικίας. Εργασία σε εστίαση για 
λάντζα. Φροντίδα ηλικιωμένης και δουλειές 
σπιτιού εκτός από μαγείρεμα (Όχι κατάκοιτη) 
Εμπειρία σε ανάλογη θέση! Τηλέφωνο επι-

κοινωνίας 699 386 7052 (όχι απόκρυψη).Τιμές 
προσιτές. Περιοχή Ναυπλίου. ΚΩΔ. 1155

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ το διάβασμα, κ επαναληπτικά 
μαθήματα σε όλες τις τάξεις Δημοτικού . Είμαι 
δασκάλα με 12ετη εμπειρία. Περιοχές Άργους 
Ναυπλίου. Τηλέφωνο 6979701239 ΚΩΔ. 1153

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός mini market: Ράφια, 
μηχανή κιμά, ψυγείο μεγάλο, πάγκοι διάφο-
ροι. Άγιος Δημήτριος. Πληροφορίες: 697 161 
8507 κ. Τάσο ΚΩΔ. 1202

ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ύψους 1500 ευρώ σε 
όποιον βρει και επιστρέψει ένα λάπτοπ 
Turbo-x σκούρο γκρι και ένα λάπτοπ Asus 
ασημί καθώς και δύο ατζέντες-ημερολόγια 
του 2020, χρώματος σκούρου μπλε. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 697 759 4554 ΚΩΔ. 1190

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εντελώς αμεταχείριστη μηχανή 
διαλογής τομάτας NOVATEC, σε μισή τιμή 
από την τιμή αγοράς της. Μόνο 15000. Πλη-
ροφορίες 694 461 1732 Νίκος. ΚΩΔ. 1180

ΑΝΑΖΗΤΩ ΔΑΣΚΑΛΟ / ΔΑΣΚΑΛΑ για εξ' 
αποστάσεως μάθημα σε παιδάκι δημοτικού 
για να καλύπτει την σχολική ύλη. Αποστολή 
βιογραφικών. Παρέχονται πληροφορίες και 
στο 6936153954. ΚΩΔ. 1171

ΠΩΛΕΙΤΑΙ SUZUKI SWIFT, ΄93, 1300cc, 79hp, 
89.282χλμ. Τιμή 700 ευρώ. Τηλ. 6971173209 
ΚΩΔ. 1165 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικός εξοπλισμός κα-
ταστήματος γυναικείων αξεσουάρ. Πάνελ , 
φωτισμός , γάντζοι κάθε είδους και μήκους 
για στήσιμο μπιζού, γραφεία και πολλά άλλα. 
Σχεδόν καινούρια σε πολύ καλή τιμή. Τηλ. 
6974880083. ΚΩΔ. 1164

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραδοσιακός αργαλειός. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 697 809 9019 ΚΩΔ. 1161

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τραπέζι εξωτερικού χώρου μαύ-
ρο, με σκελετό αλουμινίου και κρύσταλλο 
5χιλ. Διαστάσεις 1.60 x 1m. Με ή χωρίς καρέ-
κλες. Άριστη ποιότητα και κατάσταση 350€ 
Τηλ. 697 330 1068 ΚΩΔ. 1160

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ζωγραφικοί πίνακες μαζί 
(τριλογία), σε χρώμα ασπρόμαυρο, "οι αρ-
χαιολογικοί χώροι της Αργολίδας". Ο κάθε 
πίνακας, είναι 1.18χ1.50 (ύψος), κ στοιχίζει 
έκαστος 200e. Πωλείται ζωγραφικός πίνακας 
"Παρθενώνας" διασταση1.10χ1.65 (ύψος) σε 
χρώμα ασπρόμαυρο με χρυσό. Tιμή 200e, 
Τηλέφωνο 697 970 1239. ΚΩΔ. 1145

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Φοράδα 7 ετών με μουλαρόπου-
λο 3 μηνών, μουλάρι και άλογο. Τα ζώα είναι 
ήμερα, μετρίου αναστήματος. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6974380303 ΚΩΔ. 1140

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σαλόνι με 4θέσιο καναπέ πλήρες 
σετ. 8 κομμάτια, 4θέσιος καναπές με μπρά-
τσα, δύο μεγάλες πολυθρόνες με στρογγυ-
λεμένα μπράτσα, δύο καρέκλες και τρία τρα-
πέζια. Το σαλόνι είναι σε άριστη κατάσταση 
χωρίς καθόλου φθορές ή σημάδια χρήσης 
στο ξύλο και στο ύφασμα. Τιμή συζητήσιμη. 
1.400€  Τηλ. 6974701939 Φάνης. ΚΩΔ. 1133

ΑΓΟΡΑΖΩ γυναικείο ποδήλατο με κάθισμα 
μωρού. Τηλ επικοινωνίας 6942414055. ΚΩΔ. 
1130

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαρδελοκάναρα - καναρίνια. 
Πληροφορίες επικοινωνίας: 694 764 6993 / 
2751 023075 ΚΩΔ. 1128




